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OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2020
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ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 18. 11. 2020, s pričetkom ob 15:30
v dvorani TVD Partizan Boštanj
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak,
Danica Kramžar, Darja Pompe, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Povše,
Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta:
Franc Pipan, Tomaž Lisec in Janez Kukec.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti ni
podpisovala fizično, temveč se je prisotnost posameznega člana občinskega sveta ugotovila
na podlagi osebnega znanstva.
Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
-

Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe
Neža Nemec, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik
Pavel Perc, Dolenjski list
Robert Sajovec, TV Vaš kanal

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora
Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 19. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 17 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, saj gre za redno delo lokalne skupnosti, ob
upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Predlaga dnevni red, kakršen je bil naveden v
vabilu.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 19. redne seje, s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 3. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10.
2020
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek
4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
5. Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem
sodišču v Krškem
6. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
7. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje
občinskega sveta z dne 21. 10. 2020
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2020.

Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so
bili sprejeti, zapisani so v gradivu. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Gradivu
so priloženi odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10.
2020.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki
in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone
Košmerl. Povzetek:
V letu 2019 je bil objavljen Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki se
je pričel uporabljati v začetku letošnjega leta. To leto je bilo na področju pokopališke dejavnosti
zastavljeno na novo, potrebna so bila številna usklajevanja. Ob prenosu dejavnosti na
Komunalo d.o.o. Sevnica je prišlo do nekaterih neusklajenosti, ki jih je potrebno urediti s
predlaganim odlokom.
Zato je občinska uprava v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Sevnica pripravila predlog odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki
je v pretežnem delu bolj tehnične in nomotehnične narave in prinaša uskladitev splošnega akta
z izvajanimi dejavnostmi.
Ključni cilj tega predloga odloka je skladno s predpisi zagotoviti enovito in celovito izvajanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sevnica. Odlok zajema predpisano zagotavljanje
pietete pokojnikov, zdravstvene in higienske predpise ob raztrosu, prosto izbiro izvajalcev
pogrebnih storitev, enakopravno obravnavo izvajalcev pogrebnih storitev, predpisano velikost
oziroma usklajeno, enotno širino (standardno velikost) grobov in ureditev žarnih zidov z
gradbenimi načrti.
Poleg več uskladitev tehnične narave med vsebinskimi spremembami Odlok določa jasne
podrobnejše pogoje za pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare
na določenem kraju izven pokopališča. Finančnih posledic ta odlok nima.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Danica Kramžar, Franc Povše in Rok Petančič.

Povzetek razprave
Potrebno je preveriti, ali so ustrezno in celovito navedena vsa območja oziroma vsi kraji. Pri
opredelitvi dimenzij grobov naj se navede, da se to nanaša na nove grobove, in ne na že
obstoječe. Cene naj bodo fiksne, brez dražitev. Izpostavljeno je tudi eno od mnenj, da pokop
izven pokopališča ni dostojen. Med tehničnimi popravki je potrebno jasno opredeliti, da odlok
ne bo imel finančnih posledic.
S strani občinske uprave je izpostavljeno, da cene grobnin določa občinski svet, in ne
upravljalec ali izvajalec pokopališke dejavnosti.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
Uvodno obrazložitev podajo župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl,
vodja Oddelka za finance mag. Vlasta Marn. Povzetek predstavitev:
Pri oblikovanju proračuna je Občina Sevnica izhajala iz več izhodiščnih točk, oprtih na
zakonodajni in proračunski okvir Republike Slovenije, ob upoštevanju predlagane izračunane
višine povprečnine in spremembe virov pri izvajanju obveznih nalog lokalnih skupnosti. Več bo
investicijskih sredstev, napovedan je zakon o finančni razbremenitvi občin. To je signal, da so
občine postale državni partner, in da se za lokalno raven namenja večji delež sredstev, kar je
skladno z delovanjem Evropske unije. S tem se bodo lažje realizirali mnogi načrtovani občinski
projekti, vključno s pridobivanjem sredstev Evropske unije.
Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Višina povprečnine znaša 628,20
evrov, za kar je že podpisan sporazum med združenji občin in Vlado Republike Slovenije. Iz
naslova 21. člena ZFO-1a je v proračunu predvidenih 370.727,58 evrov kot brezobrestni kredit
iz državnega proračuna, 741.456,22 evrov pa kot nepovratni del. Predvidena sredstva iz
naslova EU razpisov so v višini 1.767.583,19 evrov.
Višja sredstva zahtevajo natančno načrtovanje porabe. Ta je usmerjena v izpolnjevanje
zakonodajnega okvirja in uresničevanje razvojnih potreb v največji meri. Razvojne prioritete so
bile opredeljene skozi razprave v preteklem obdobju, skozi številne sprejete strategije in v
okviru pobud.
Cilj je bil predlagati finančno vzdržen proračun z bolj ambicioznim investicijskim načrtom.
Predstavljeni dokument po oceni občinske uprave vsebuje zadostna sredstva za realizacijo.
Covid-kriza na finančni ovir proračuna nima bistvenega vpliva in tudi za prihodnje leto ni
predvidena kot izredno stanje.
Največji delež proračuna je namenjen Oddelku za družbene dejavnosti – šolski in predšolski
vzgoji ter skrbi za starejše. V teku oziroma v razvoju je več projektov: zaključevanje dozidave
vrtca, razvoj zdravstvene dejavnosti z nakupom prostorov v Sevnici, izdelava OPPN
Drožanjska cesta s predvidenimi prostori za varovana stanovanja, izdelava OPPN za razvoj

Lekarne Sevnica in Zdravstvenega doma Sevnica. V načrtu so izdelave idejnih zasnov za OŠ
Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica in OŠ Blanca. Pred Glasbeno šolo Sevnica bo izvedena ureditev
ploščadi. Področje vključuje transferje KŠTM Sevnica za vsa področja in tudi za investicijsko
vzdrževanje, za šolske prevoze, sredstva za knjižnično aktivnost, izveden bo razpis za kulturne
spomenike lokalnega pomena.
Nekatere predvidene prostorske ureditve bistveno vplivajo na gospodarski razvoj v sevniški
občini. Odgovor na stanje trenutne krize je aktivnost lokalne skupnosti v zagotavljanju
gospodarskega razvoja v kontekstu poslovnih con: opremljanje poslovne cone Šmarje
(nadvoz), dogradnja kanalizacije v Sevnici in hidravlične izboljšave na vodovodnem omrežju v
občini Sevnica. Široko zastavljeni projekti imajo pričetek realizacije v letu 2021. Veliko OPPNjev je v pripravi.
Vključeno je redno in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in vzdrževanje gozdnih
poti. Kot vsako leto je predvideno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Predvidena je rezerva
za sanacijo naravnih nesreč. V načrtu so obnovitvene investicije plinovoda, sredstva za
izgradnjo parkirnih mest v NHM Sevnica in v Krmelju.
Vključene so subvencije Komunali Sevnica za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb
na komunalnem področju. Predvideno je nadaljevanje projektiranja ureditve vodotoka
Sevnična – 2. faza. Pričenja se večja investicija nakupa avto-lestve za PGD Sevnica.
V proračun so posredno umeščeni tudi projekti EU sredstev. Ocenjuje se, da bodo v prihodnji
finančni perspektivi financirani domovi za starejše, objekti zdravstva in trajnostna mobilnost.
EU sredstev za male čistilne naprave ni predvidenih, občina nadaljuje z zaključevanjem
projektnih dokumentacij, močnejšega vira financiranja na tem področju ni.
Znaten del sredstev se namenja za vzdrževanje in urejanje javnih objektov in nakupe zemljišč,
ki so potrebna za razvojne potrebe in investicije. Splošna proračunska rezervacija, namenjena
za nepredvidene odhodke, ostaja na enaki ravni kot vsako leto. Delo občinske uprave je v
enakem obsegu.
Krajevne skupnosti svoje finančne načrte pripravljajo samostojno, po pregledu zelo različno in
avtonomno porabljajo svoja sredstva. Na podlagi Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica namenska sredstva za krajevne skupnosti v
skupni vsoti znašajo 780.000 evrov. V proračunu 2021 veliko nalog krajevnih skupnosti preide
na občino. Izziv predstavlja upravljanje javnih poti. Pomembne so tudi razne manjše ureditve
posameznih krajev, tudi tiste iz participativnega proračuna.
Kakovostno urejeni kraji in urejene javne površine zahtevajo veliko sredstev. Z dodatno
učinkovitostjo bo potrebno obvladovati več dela, saj se potrebe bistveno višajo.
Veliko je projektov v okviru LAS Posavje, ki bodo prinesli veliko uporabne in dodane vrednosti
v lokalno okolje, med njimi nadaljevanje obnove Tončkovega doma.
NUSZ ostaja enak. Zadolževanje pri bankah ni predvideno.
Po vsebinski razpravi se bo proračun obravnaval v okviru odborov in nato ponovno na naslednji
seji občinskega sveta. Izpostavljene prioritete, podane v predlogih, bo občinska uprava skrbno
analizirala in podala odgovore.
Pomembno je, da se proračun sprejme v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s prvim
januarjem novega leta, sicer se uvede začasno financiranje, ki za ta čas nekoliko ohromi prej
naštete aktivnosti.

Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Vinko Knez, Stanka Žičkar, Rado Kostrevc, Franc
Povše, Miran Grubenšek, Danica Kramžar, Matej Imperl, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik,
Božidar Beci, Marjan Ločičnik, Gorazd Zupanc, Darja Pompe, Majda Jazbec, Božidar
Groboljšek, Gregor Korene, Rok Petančič in Janez Šerjak.

Povzetek razprave
V razpravi so bila podana naslednja vprašanja oziroma pobude za uvrstitev v predlog
proračuna:
-

-

Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz naslova povprečnine in finančnih razbremenitev
občin na vsebino proračuna?
Zakaj so povišane postavke pri uradu župana?
Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto,
tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja.
Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona.
Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v
načrtu kakšna nova lokacija te šole?
Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav?
Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling, Lisca,
Policijska postaja Sevnica.
Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi umestitev
telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN Drožanjska-zahod?
Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski
pogoji za izvajanje investicij?
Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti.
Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage.
Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj?
Predlaga se ureditev javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ.
Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica,
saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti.
Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju.
Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja.
Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja.
Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti
porabe na področju administracije; kakšne so možnosti prerazporeditev sredstev imajo
krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest.
Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca
računalniške opreme?
Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju.
Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5.
Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica.
Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa?
Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve?
Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli.
Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž.
Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko.
Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec.
Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje.
Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici.

-

Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do
odcepa za Lisco v Krakovem.
Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku.
Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež.
Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor.
Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg.
Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju.
Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log.
Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in
finančnega vidika.
Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun?
Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih
projektov.
Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave.
Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti na Lisci?
Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu.
Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca.
Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na
Blanci.
Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica.
Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni
zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica.
Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več
sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij.
Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu.
Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje.
Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol.
Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance.
Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale
Sevnica.
Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi
predlogi in pripombami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike
pri Okrožnem sodišču v Krškem
Uvodno obrazložitev poda župan:
Okrožno sodišče je pozvalo Občino Sevnica k dodatni potrditvi predlogov za sodnike porotnike.
Glede na to, da je na Občino Sevnica ob pozivu Komisije za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja prišlo več predlogov glede na predvideno kvoto, opredeljeno v pozivu, je dodaten
sklep oblikovan s predlogi le-teh. Sodišče v nadaljevanju odloča samostojno.

Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje: Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je predlagala tiste, ki so se prijavili
glede na poziv. Ta nabor komisija predlaga v sprejem občinskemu svetu. Sodišče odločitev
sprejme samostojno.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem
dodatno predlaga naslednje kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.

Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj
Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica
Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca
Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica
Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone
Košmerl. Povzetek:
Po številnih parametrih bi bila za širitev zdravstvene dejavnosti primerna nekdanja trgovina
Mercatorja v središču Sevnice. Zato se predlaga za uvrstitev v načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Načrt se dopolnjuje tudi z nakupi zemljišč, ki so
potrebni za ureditev infrastrukture, in dela stavbe na sevniškem Glavnem trgu, kjer je muzejski
frizerski salon.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Vinko Knez in Matej Imperl.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je vprašanje, ali je za prostore Rdečega križa že nakazana kakšna rešitev.
Izpostavljeno je tudi vprašanje, kako je z nakupom Sevničanke.
Župan pove, se za namene zdravstva in humanitarne organizacije načrtuje odkup nekdanje
trgovine Mercator. Odkup Sevničanke za ta namen ne bo realiziran.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda župan.
Ukine se status javnega dobra skladno s prilogami, ki so v gradivu.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za
nepremičnine s:
- parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,
- parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,
- parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in
- parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo. Podani so naslednji odgovori:
Franc Povše
- Ni zadovoljen z odgovorom glede izvajanj državnih investicij na območju občine
Sevnica, saj izvedba projektov ni časovno opredeljena. Meni, da bi se morala občina
aktivneje vključevati tudi v postopke odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo
investicij.
Gorazd Zupanc
- Opozori na nepravilno navajanje njegovega imena v podanih odgovorih;
- pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka–Račica v državnem načrtu
predvidena v letu 2023;
- glede podanega odgovora o naravnih nesrečah pove, da je podal predlog v smeri
prepoznavanja šibkih točk na terenu v posamezni krajevni skupnosti, da torej Občina
Sevnica skupaj s krajani predvidi potencialne nevarnosti ob pojavu naravnih nesreč.
Gregor Korene
- Predlaga, da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske
soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini.

Marjan Ločičnik
- Predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo
nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za
infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega
prehoda pa ne.
Miran Grubenšek
- V odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki
se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka
od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem
območju se lahko opredeli tudi SPV.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s
pripombami.
Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- Predlaga, da zimsko službo vzdrževanja javnih poti prevzame JP Komunala d.o.o.
Sevnica;
- opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej
v obdobju, ko je veliko odpadlega listja:
- zanima ga, ali se lahko v Lokah postavijo kontejnerji za odpadke.
Tanja Novšak
- Predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na
poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce.
Ivan Orešnik
- Zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž–
Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina
aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč;
- opozori, da je na eni od prejšnjih sej podal vprašanje glede NUSZ, a odgovora še ni
dobil.
Miran Grubenšek
- Predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri
parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča.
Rok Petančič
- Zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol–
Podvrh;
- predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na
območju od Lidla proti HE Boštanj;
- zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do
Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci.

Brigita Karlovšek
- Zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev
strelišča na Radni.
Matej Imperl
- Zanima ga, zakaj Lisca ni več omenjena v vremenskih napovedih v medijih, in ali se
lahko to spet vzpostavi.
Darja Pompe
- Župana prosi za pojasnilo glede njegove izjave objavljene v medijih, da naj bi zaposleni
v TDU Loka pri Zidanem Mostu virus COVID-19 razširili po Sevnici;
- glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k
odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju
okolice.
Župan poda odgovor oziroma pojasnilo glede izjave, objavljene v medijih. Gre za transkripcijo
z novinarske konference, izjavo iz širšega konteksta, namen katere pa je bil vse nasprotno,
kot je bilo žal razumljeno. Izjava je bila podana v dneh, ko je bilo širjenje okužb v stalnem
porastu, hitro in nepredvidljivo. Cilj je bil opozoriti prebivalstvo na nepredvidljivost širjenja
bolezni in na resnično kritičnost situacije. Izjava je bil del širšega komentarja na situacijo in ni
odražala tistega, kar je želel poudariti, in sicer, da se okužbe širijo med vsakodnevnimi opravili.
Opravičilo in pojasnilo je bilo podano vodstvu Trubarjevega doma upokojencev s prošnjo, da
se preda tudi sodelavcem doma, ki jih je izjava prizadela.

Ad 10
Razno
Župan povzame aktualno stanje v občini Sevnica na področju soočanja s problematiko covid19. Z namenom obravnave situacije se tedensko srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine
Sevnica. Izpostavi izredna prizadevanja Zdravstvenega doma Sevnica in domov upokojencev
pri obvladovanju epidemije. Štab je pripravil scenarije glede zagotavljanja dodatnih možnosti
kapacitet za oskrbo v primeru večjega števila okužb.
Velik izziv je predvsem spoštovanje ukrepov med prebivalstvom. Kot občina in kot regija smo
z vidika širjenja okužb zelo visoko. Problematična so zasebna druženja, okužbe se širijo tudi
v podjetjih, prehajajo domov in obratno.
Apelira, naj vsi člani sveta pripomorejo k višanju zavedanja o pomenu zaščitnih ukrepov, in da
spodbujajo k upoštevanju ukrepov s ciljem, da se epidemija preživi vzdržno.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov.
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0001/2020
Datum: 26.11.2020

PREGLED SKLEPOV
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 18.11.2020
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
280. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 19. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 3. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne
21.10.2020

281. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
282. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek

283. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti v Občini Sevnica z dopolnitvijo glede preverbe naselij.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
284. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi predlogi,
ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2021:
Kakšen bo vpliv povišanja sredstev z naslova povprečnine in finančnih razbremenitev
občin na vsebino proračuna
Zakaj so povišane postavke pri uradu župana
Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto,
tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja
Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona
Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v
načrtu kakšna nova lokacija te šole
Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav
Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling DeLuxe,
Lisca, Policijska postaja Sevnica
Ali je v sklopu projekta ureditve OŠ Ana Gale predvidena tudi umestitev telovadnice
Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski
pogoji za izvajanje investicij
Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti
Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage
Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj
Predlaga se ureditev javne poti Log–Cerov breg
Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica,
saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti
Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju
Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja
Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja
Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti
porabe na področju administracije
Kakšne možnosti prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem
vzdrževanju cest
Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca
računalniške opreme
Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju
Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5
Predlaga se ureditev javne poti Gabrje–Križ
Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica
Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa
Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve
Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž
Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž
Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko
Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec
Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje
Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici
Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do
odcepa za Lisco v Krakovem
Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku
Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež
Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor
Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg
Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju
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-

Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log
Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in
finančnega vidika
Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun
Izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
Poda naj se predstavitev celovite ureditve križišča s predstavitvijo kapelice v Šentjanžu
Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave
Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti na Lisci
Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu
Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca
Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na
Blanci
Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica
Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni
zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica
Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več
sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij
Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu
Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje
Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih
projektov
Ali je v sklopu OPPN Drožanjska-zahod predvidena umestitev nove OŠ Ane Gale
Sevnica
Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol
Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance
Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale
Sevnica
Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Krškem

285. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem dodatno
predlaga naslednje kandidate:
1. Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj
2. Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica
3. Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca
4. Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica
5. Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

6.

Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2020
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286. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

7.

Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica

287. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine
s:
parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,
parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,
parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in
parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj.
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

8.

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

288. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Franc Povše
- ni zadovoljen z odgovorom glede izvajanj državnih investicij na območju občine
Sevnica, saj izvedba projektov ni časovno opredeljena. Meni, da bi se morala občina
aktivneje vključevati tudi v postopke odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo
investicij
Gorazd Zupanc
- opozori na nepravilno navajanje njegovega imena v podanih odgovorih
- pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka – Račica v državnem načrtu
predvidena v letu 2023
- glede podanega odgovora o naravnih nesrečah pove, da je podal predlog v smeri
prepoznavanja šibkih točk na terenu v posamezni krajevni skupnosti, da torej Občina
Sevnica skupaj s krajani predvidi potencialne nevarnosti ob pojavu naravnih nesreč
Gregor Korene
- predlaga, da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske
soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini
Marjan Ločičnik
- predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo
nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za
infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega
prehoda pa ne
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Miran Grubenšek
- v odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki
se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka
od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem
območju se lahko opredeli tudi SPV.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- predlaga, da zimsko službo vzdrževanja javnih poti prevzame JP Komunala d.o.o.
Sevnica
- opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej
v obdobju, ko je veliko odpadlega listja
- zanima ga, ali se lahko v Lokah postavijo kontejnerji za odpadke
Tanja Novšak
- predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na
poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce
Ivan Orešnik
- zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž –
Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina
aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč
- opozori, da je na eni od prejšnjih sej podal vprašanje glede NUSZ, a odgovora še ni
dobil
Miran Grubenšek
- predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri
parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča
Rok Petančič
- zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol –
Podvrh
- predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na
območju od Lidla proti HE Boštanj;
- zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do
Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev
strelišča na Radni
Matej Imperl
- zanima ga, zakaj Lisca ni več omenjena v vremenskih napovedih v medijih, in ali se
lahko to spet vzpostavi
Darja Pompe
- župana prosi za pojasnilo glede njegove izjave objavljene v medijih, da naj bi zaposleni
v TDU Loka pri Zidanem Mostu virus COVID-19 razširili po Sevnici
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-

glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k
odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju
okolice

10. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu decembru.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. SEVNICA
1.1.

POVZETEK SPLOŠNIH PODATKOV

Firma:

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Skrajšana firma:

Komunala d.o.o. Sevnica

Sedež podjetja:

Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica

Direktor podjetja:

Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

Vrsta družbe:

Javno podjetje

Matična številka:

Davčna številka:

Številka in datum vpisa v sodni register:

Osnovni kapital podjetja:

5068088

SI90581121

SRG 95/00102, 11.03.1997, št. vložka 10016500

431.715,04 EUR

TRR:

02379-0013698364, odprt pri NLB d.d. Ljubljana
03158-1000507153, odprt pri SKB d.d. Ljubljana

Elektronska pošta:

komunala.sevnica@siol.net

Spletna stran:

POSLOVNI NAČRT 2021
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1.2.

USTANOVITEV PODJETJA IN KRATKA ZGODOVINA

Leta 1952 je bil na osnovi Zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, mesta in občine, Sevnici dodeljen
status mestne občine, kar pomeni, da je Sevnica iz dotedanjega trga postala mesto. Ponovna ustanovitev občine je Sevnici
prinesla več pristojnosti v urejanju zadev lokalnega pomena. 30. maja 1952 je takratni ljudski odbor sprejel predlog o
ustanovitvi komunalne uprave Sevnica. Leta 1954 sledi reorganizacija na področju komunalnih dejavnosti. Ustanovljen je
bil samostojni finančni zavod »Komunala« Sevnica. 1. februarja 1958 se je zavod »Komunala« Sevnica preimenoval v
Komunalno podjetje »Komunala« Sevnica, s sedežem na Žagi v Boštanju. Podjetje je izvajalo poleg komunalnih še druge,
nekomunalne dejavnosti in zato je v letu 1960 prišlo do delitve podjetja, ko so se komunalne dejavnosti prenesle na
Stanovanjsko skupnost Sevnica, sprva s sedežem na Kvedrovi cesti (današnji Spar), kasneje v Gasilskem domu Sevnica. V
začetku leta 1961 je začela ustanavljati servise: frizerski salon, obrat družbene prehrane, pralnico, servis za izposojanje
gospodinjskih strojev, kasneje pa je prevzela tudi komunalne dejavnosti. V prvi polovici leta 1962 je bilo upravljanje
sevniškega vodovoda s stanovanjske skupnosti preneseno na Gradbeno podjetje »Marok«. Podjetje je šlo v likvidacijo leta
1962. V letu 1964 je sevniška stanovanjska skupnost prerasla v Krajevno skupnost Sevnica. Ponovno je do spremembe
podjetja prišlo leta 1965, ko je bil v register gospodarskih organizacij vpisan Obrtni servis Sevnica, na katerega je prenesla
vse servise in delavnice krajevne skupnosti. Januarja 1966 se je Obrtni servis Sevnica priključil h Komunalnemu
stanovanjskemu podjetju Sevnica, ki ga je dne 24.12.1965 ustanovila Skupščina občine Sevnica. Sedež podjetja je bil na
Glavnem trgu 27, Sevnica. Ob prvem vpisu podjetja v register februarja 1966 so bile opredeljene predvsem stanovanjske
dejavnosti. S pripojitvijo Obrtnega servisa leta 1966 je Komunalno stanovanjsko podjetje pričelo opravljati še dejavnosti
tega podjetja. Med letoma 1972 in 1974 je bila zgrajena poslovno-stanovanjska stavba, v kateri je danes sedež Komunale
Sevnica. Ponovno prelomnico v zgodovini Komunale je v letu 1976 pomenila ustanovitev Samoupravne stanovanjske
skupnosti občine Sevnica, ki je postopoma pričela prevzemati dela stanovanjskega gospodarstva od Komunalno
stanovanjskega podjetja Sevnica. Sčasoma se je ta dejavnost izločila iz dejavnosti podjetja, kar je imelo v letu 1980 za
posledico preimenovanje podjetja v Komunalo Sevnica p.o.. V letu 1994 se je Komunala Sevnica preoblikovala v javno
podjetje Komunala Sevnica, družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica, skrajšano ime Komunala d.o.o. Sevnica, katere 100% lastnik je Občina Sevnica. Pod tem imenom posluje še danes.
1952–1954 Komunalna uprava Sevnica
1954–1958 Zavod Komunala Sevnica
1958–1961 Komunalno podjetje Komunala Sevnica
1960–1964 Stanovanjska skupnost Sevnica
1964–1964 Krajevna skupnost Sevnica
1964–1965 Obrtni servis Sevnica
1965–1980 Komunalno stanovanjsko podjetje Sevnica
1980–1994 Komunala Sevnica p.o.
1994–

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
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1.3.

DEJAVNOSTI PODJETJA

Z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20, 134/20) in Odlokom o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20) so dejavnosti podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica naslednje:
a) glavne dejavnosti - javne službe:
- oskrba s pitno vodo
- zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih odpadkov
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- pokopališke, pogrebne storitve in zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti
- javna snaga, urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih cest
- vzdrževanje javne razsvetljave
- upravljanje javnih parkirišč
- inštaliranje električnih napeljav in naprav
- oskrba z zemeljskim plinom (s 01.01.2021).

b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
- oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode)
- gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav
- napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih
- prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo
- inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- proizvodnja električne energije
- trgovanje z električno energijo
- vzdrževanja javne razsvetljave
- športna dejavnost (obratovanje športnih objektov)
- dejavnost skupnih služb
- javna dela.
Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.

1.4.

ORGANIZACIJA PODJETJA

Delovanje podjetja je organizirano v 4 enotah:
1.
2.
3.
4.

Gospodarske javne službe (obvezne in obvezne)
Druge dejavnosti komunalnega značaja
Služba za splošne in kadrovske zadeve
Služba za finance in računovodstvo

Zaradi izvajanja novih dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave in v letu 2021 predvidenega začetka oskrbe
z zemeljskim plinom, smo ustrezno uskladili tudi Akt o organizaciji podjetja.
Shema organiziranosti podjetja je prikazana v nadaljevanju:
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7

POSLOVNI NAČRT 2021

8

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021 je naslednje:
-

število zaposlenih
povprečno število zaposlenih na podlagi stanja
povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur

69
68,67
68,31.

Po povprečnem številu zaposlenih in vrednosti aktive se podjetje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD -1) od
leta 2010 uvršča med majhna podjetja. V letu 2010 je bilo potrebno iz podjetja zaradi Zakona o javno - zasebnem
partnerstvu (ZJZP – Ur.l. RS, št. 127/06) izločiti osnovna sredstva v upravljanju iz svojih poslovnih knjig in jih prenesti v
knjige lokalne skupnosti. Izločitev osnovnih sredstev je za podjetje pomenilo zmanjšanje osnovnih sredstev v aktivi bilance
in posledično spremembo velikosti podjetja iz srednjega v majhno.
Z namenom ustrezne ureditve razmerij je bila z Občino Sevnica sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne
infrastrukture.

1.5.

ORGANI UPRAVLJANJA PODJETJA

Ustanovitelj
Ustanovitelj podjetja je Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
Direktor
Direktor je odgovoren za zakonito delovanje podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih
let z možnostjo večkratnega imenovanja.
Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.
Nadzorni svet
Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20)
Nadzorni svet podjetja šteje šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva člana sta iz vrst
delavcev javnega podjetja, ki ju izvoli Svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.
Z letom 2019 je na osnovi sklepa Občinskega sveta o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, št. 032-0014/2018, na novo oblikovan nadzorni svet podjetja za dobo 4 let v naslednji sestavi:
- predstavniki ustanovitelja:
- Aleksander MIRT
- Slavica MIRT
- Franc PIPAN
- Zvonko TUHTAR
- predstavnika podjetja:
- Marinka MIKOLIČ
- Matej DRUGOVIČ.
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2. PRIKAZ NAČRTOVANIH KLJUČNIH PODATKOV ZA LETO 2021
Načrtovano
2021

Ključni podatki v EUR

Sredstva
Kapital
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Skupni prihodki
Čisti prihodki od prodaje
Čisti poslovni izid po obdavčitvi

Ocena 2020

2.523.940
765.903
1.347.344
1.174.596
233.637
1.166.443
7.156.200
6.691.244
54.236
Načrtovano
2021

Zaposleni
Povprečno število zaposlenih iz ur v breme podjetja
Število zaposlenih-stanje 31.12.
Povprečno število zaposlenih na podlagi stanja
Povprečna mesečna plača na delavca

Ocena 2020

68,31
69
68,67
1.707,69
Načrtovano
2021

Kazalniki

2.306.006
711.667
1.161.834
1.142.172
173.128
1.122.284
6.665.491
6.089.711
51.792

Čisti prihodki od prodaje na delavca
Dodana vrednost v EUR na delavca
Bruto plače/skupni prihodki v %

64,29
65
66,00
1.555,24
Ocena 2020

97.954,09
32.583,30
19,56

94.722,52
30.496,72
18,00

Leto 2019

2.463.030
659.902
1.291.661
1.155.017
166.422
1.326.664
6.812.978
6.211.516
52.192
Leto 2019

65,83
65
66,67
1.498,92
Leto 2019

94.356,92
28.417,85
17,38

V nadaljevanju prikazujemo osnovna razvojna kazalnika poslovanja, in sicer čiste prihodke od prodaje in poslovni izid,
oba prikazana v evrih za obdobje 2015 – 2019, ocenjenim 2020 ter načrtovanim letom 2021.
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
5.332.866
3.999.162

4.140.443

2015

2016

2017

6.202.530

6.211.516

2018

2019

6.089.711

6.691.244

ocena 2020 načrtovano
2021

POSLOVNI IZID
51.374
42.729

52.192

47.856

51.792

54.236

24.088

2015

POSLOVNI NAČRT 2021

2016

2017

2018

2019

ocena 2020 načrtovano
2021
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3. POSLANSTVO IN TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA
3.1.

POSLANSTVO PODJETJA

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je bilo ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju Občine
Sevnica. Primarno poslanstvo podjetja je:
- zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in ustanovitelja,
- zagotoviti kakovostno izvajanje komunalnih storitev, dostopne vsem pod enakimi pogoji,
- uporabnikom omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju in s tem povišati kakovost bivanja.
Izvajanje naše temeljne dejavnosti, vključno z varovanjem okolja, je izrednega družbenega pomena, kar je glavni pogoj za
normalno delovanje širše družbe in gospodarstva. Podjetje si nenehno prizadeva, da odgovoren odnos do okolja postane
del naše osnovne kulture.

3.2.

TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA

Poslovna politika podjetja temelji na politiki kakovosti in odgovornega ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost k
izpolnjevanju zahtev standardov in k nenehnemu izboljševanju uspešnosti vodenja podjetja - višanje učinkovitosti podjetja
in doseganje dobrih poslovnih izidov.
Politika podjetja vključuje storitve, ki so plod izkušenj, znanja in tradicije ter temeljijo na stalni skrbi za višanje kakovosti
življenja naših uporabnikov z visoko mero osveščanja in zavedanja o pomenu zdravega, čistega in ohranjenega okolja. Zato
je naš slogan: ''Čisto okolje za skupno dobro''.
Vse dejavnosti našega podjetja so prvenstveno usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj uporabnikov. Naš
namen je še povečati zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev, ob tem pa na družbeno odgovoren način ustvarjati
vrednost za ustanovitelja, zaposlene in druge interesne skupine podjetja.
Tako nameravamo ostati spoštovan, družbeno odgovoren ter zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam,
pristojnim občinskim in državnim službam.
Podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. S sprejeto
politiko ravnanja z okoljem se vsi zaposleni zavezujemo, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje
in okoljskih standardov. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem
se zavedamo velikega pomena zdravega in varnega življenjskega okolja. Podjetje bo prav tako usmerjeno k stalnemu
izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja okolja. Politiko kakovosti in varovanja okolja poznajo, razumejo in izvajajo
vsi zaposleni v podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, prav tako širša javnost.

3.3.

CILJI PODJETJA ZA LETO 2021

Poslovni načrt omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja. Z njim določimo okvirna
izhodišča za delovanje podjetja v letu 2021, postavimo cilje in definiramo aktivnosti za njihovo
doseganje. Poleg uspešnega izvajalca gospodarskih javnih služb so priložnosti za nadaljnji razvoj
in nadaljnjo širitev v segmentu tržnih dejavnosti. Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali
smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in zakonske spremembe na področju
našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v letu 2021. Preko lokalne skupnosti ali
samostojno se bomo vključevali oz. nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v že vključenih razvojnih
programih in projektih regije kot tudi v okoljskih aktivnostih in akcijah v povezavi s skrbjo za čisto
okolje.
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V letu 2021 sta na novo predvidena dva projekta, VARUJ O(KO)LJE in TUJERODKE, v katera se bo podjetje prav tako vključilo
in iz tega naslova z delnim financiranjem pridobila nekatera osnovna sredstva (kamion, traktor,…).

Tudi sicer bomo v letu 2021 vlagali v nabavo osnovnih sredstev podjetja in nadomestili del dotrajane delovne opreme,
nabavili zabojnike za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Med večjimi projekti je nabava novega smetarskega vozila,
nabava vozil na pogrebni enoti in trgu, nabava kamere za snemanje kanalizacijskih vodov, valjarja za izdelavo muld,
vzpostavitev delovanja male hidroelektrarne Pecelj,…
Leta 2019 je minilo tri leta od pridobitve osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«. Uspešno smo implementirali
zastavljenih 12 ukrepov in zato v letu 2019 prejeli polni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Prepoznavnost certifikata je
med zaposlenimi velika in prav tako koriščenje ugodnosti, kar pozitivno vpliva na uspešno usklajevanje zasebnega in
poklicnega življenja in večje zadovoljstvo zaposlenih, kar je izrednega pomena. V letu 2020 smo določili nabor novih
ukrepov za naslednje tri letno obdobje. Z izvajanjem že zastavljenih in novih ukrepov tudi v letu 2021 namreč želimo polni
certifikat ohraniti tudi v prihodnje.

V interesu podjetja je uspešno poslovanje, kar nam dobro uspeva. Že v letu 2016 smo pridobili certifikat bonitetne ocene
odličnosti AAA, z nadaljnjim uspešnim poslovanjem pa nam je bonitetna hiša BISNODE v decembru 2019 podelila Zlato
bonitetno odličnost AAA. Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto
odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter
napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetje, ki izkazuje
zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi
poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. S pridobitvijo certifikata
si podjetje utrjuje ugled in zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Namen podjetja je upravičiti pridobljeno zlato
bonitetno odličnost in nadaljevati z uspešnostjo poslovanja tudi v letu 2021.

Podjetje je pridruženo pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva »Skupaj za boljšo družbo«,
katere cilj je izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe, okolja in navsezadnje
tudi do svoje denarnice. Prek pobude želimo prebivalce seznaniti, kako lahko zmanjšajo količine
zavržene hrane, bolj preudarno načrtujejo nakupe, raje pijejo vodo iz pipe namesto iz plastenk,
kupujejo več stvari iz druge roke ali si jih izposojajo. V sklopu pobude sta dve temi: enkratno je stvari
uporabljati večkratno in voda iz pipe. Prva pokriva področje trajnostnega ravnanja z odpadki, druga
promoviranje pitja vode iz pipe, ki prav tako prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in varovanje
vodnih virov. Podjetje uspešno promovira pitje vode iz pipe, kar
dokazuje tudi v letu 2019 pridobljen certifikat ''Voda iz pipe''. V okviru
pridobitve certifikata smo podpisali zavezo certifikata, da bomo v svojih
poslovnih prostorih in dogodkih ponujali pitno vodo iz pipe, postreženo v steklenih kozarcih
ali vrčih, ter da bomo k pitju vode iz pipe spodbujali svoje poslovne partnerje, podizvajalce
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in ostale deležnike. Prav tako bomo obveščali uporabnike o kakovosti vode in jih osveščali o prednosti pitja vode iz pipe v
primerjavi s predpakirano vodo.
V poslovnem načrtu 2021 so opredeljena izhodišča za delovanje podjetja na področju gospodarskih javnih služb in na
področju tržnih dejavnosti. Zastavljeni so tudi merljivi cilji, usklajeni s sprejetim proračunom Občine Sevnica za leto 2021,
pričakovanji lastnika in uporabnikov storitev. Zaposlenim bodo zastavljeni cilji vodilo za delo in merjenje učinkovitosti
poslovanja posameznih delovnih enot oziroma podjetja kot celote.
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4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA
Poslovni načrt podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju Komunala) je za leto 2021 zaradi primerljivosti in
preglednosti med leti sestavljen po enotni metodologiji z upoštevanjem napovedi gospodarskih gibanj v državi in podjetju.

Makroekonomska izhodišča
Jesenske napovedi ključnih pokazateljev gospodarskih gibanj, ki jo pripravljajo na Uradu RS za makroekonomske analize
in razvoj, predvidevajo za leti 2020 in 2021:
- 6,7 % upad gospodarske rasti za leto 2020
- predvideno gospodarsko rast za leto 2021 v višini 5,1 %
- 0,5 % inflacijo za leto 2020
- 1,5 % predvideno inflacijo za leto 2021
- 19 % splošno davčno stopnjo za leto 2020 in 2021

Mikroekonomska izhodišča
Finančni del poslovnega načrta je sestavljen na osnovi predračunskih kalkulacij posameznih obračunskih enot in temelji
na:
- analizi obstoječega stanja in oceni na dan 31.12.2020, pri čemer nam je bilo izhodišče poslovanje januar –
september 2020
- oceni možnosti za razvoj podjetja ter
- določanju prihodnjega stanja in ciljev poslovanja.
Poglavitni cilji so uspešno poslovanje, t.j. poslovanje z dobičkom. Na področju gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju
GJS) je prednostna naloga zanesljivo in kvalitetno izvajanje storitev, ob tem, da se zasleduje poslovni cilj, t.j. ničelni
poslovni izid na vsaki posamezni obvezni GJS.
Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2021 so upoštevane sledeče predpostavke:
- prihodki iz poslovanja se načrtujejo ločeno po posameznih dejavnostih in v primerjavi s preteklim letom;
upoštevan je prenos dejavnosti podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica ( v nadaljevanju Plinovod) na Komunalo Sevnica
s 1.1.2021;
- med drugimi poslovnimi prihodki je postavka »cenovna subvencija«, ki izvira iz razlike med potrjeno in zaračunano
ceno in bremeni proračun Občine Sevnica (v nadaljevanju Občina);
- plan kadrov je sestavljen iz potreb, ki izhajajo iz načrtovanega obsega dejavnosti (to vključuje prezaposlitev ali
zaposlitev novih delavcev);
- načrtovane investicije v lasti družbe temeljijo na potrebah posameznih dejavnosti;
- amortizacija se načrtuje v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi in načrtovanim povečanjem
naložb v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva;
- obveznosti iz poslovanja se načrtujejo v skladu z gibanjem nabavne vrednosti materiala, blaga in storitev;
- obveznosti iz financiranja (dolgoročne in kratkoročne) se načrtujejo glede na predvidene potrebe iz naslova
investicij in dosegljivosti finančnih virov;
- gospodarska javna infrastruktura v najemu podjetja je last Občine in je vodena v njenih poslovnih knjigah:
a) Komunala je v letu 2010 postala najemnik infrastrukture za vodovode, kanalizacije, čistilne naprave in ravnanje
z odpadki, za kar plačujemo Občini najemnino v višini, opredeljeni v pogodbi in aneksih o najemu, uporabi in
vzdrževanju javne infrastrukture;
b) V letu 2020 se je skladno s Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in
vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic in Aneksom št. 1 k pogodbi uvedla najemnina za infrastrukturo
mrliških vežic;
c) Za leto 2021 je za Plinovod upoštevana najemnina za infrastrukturo.
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Predpisi, pogodbe in druga dokumentacija upoštevana pri pripravi poslovnega načrta
Pri ugotavljanju načrtovanih poslovnih izidov za GJS in druge dejavnosti komunalnega značaja je podjetje dolžno
upoštevati naslednjo zakonodajo:
- SRS (2016);
- SRS 32 za področje GJS;
- Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v
nadaljevanju Uredba);
- Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture in aneksov k pogodbi;
- Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
s 1.1.2020;
- Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem
gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom s 1.1.2021.

Usklajevanje cen storitev GJS
Prva uskladitev cen po Uredbi je bila z izdelanimi elaborati predstavljena in potrjena na občinskem svetu v mesecu aprilu
2014. Vsakoletno izdelani elaborati cen obveznih GJS so bili na občinskem svetu potrjeni še junija 2015, novembra 2016,
aprila 2017, oktobra 2018, aprila 2019 in junija 2020.
Z Uredbo je določen način oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranje bioloških odpadkov ter odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter ukrepi in normativi, povezani z obračunom cen storitev
uporabnikom na območju Občine.
Po Uredbi je cena storitve posamezne GJS sestavljena iz treh delov, in sicer:
- dela, ki predstavlja strošek javne infrastrukture (omrežnino) in je odvisna od stroškov najemnine ter zavarovanja
gospodarske javne infrastrukture;
- dela, ki predstavlja strošek izvajanja storitve in
- dela, ki predstavlja okoljsko dajatev, v kolikor je predpisana.
Ceno storitve posamezne javne službe predlaga izvajalec storitve z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe, potrdi in sprejme pa jo Občinski svet Občine Sevnica.
V primeru, da Občina določi potrjeno ceno, ki ne omogoča pokritja upravičenih stroškov izvajalcu storitve, je za razliko
oblikovana subvencija iz proračuna le za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitne dejavnosti.
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5. POSLOVNI NAČRT PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH
5.1.

PROGRAM DELA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (GJS)

Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20) Komunala d.o.o. Sevnica
(v nadaljevanju Komunala) v okviru gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) izvaja naslednje lokalne javne službe:
• oskrba s pitno vodo,
• zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih odpadkov,
• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
• pogrebne storitve in zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti,
• urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
• urejanje in čiščenje javnih površin,
• vzdrževanje lokalnih občinskih cest,
• vzdrževanje javne razsvetljave,
• upravljanje javnih parkirišč,
• distribucija in oskrba z zemeljskim plinom (PLINOVOD).
Na področju GJS so za leto 2021 načrtovani prihodki v višini 5.449.909 EUR, stroški v višini 5.425.004 EUR in s tem
predviden pozitivni poslovni izid v višini 24.905 EUR.
Skupni strošek najemnine za uporabo javne infrastrukture v GJS znaša 949.022 EUR. Ker uporabnikom z obstoječimi,
zaračunanimi cenami komunalnih storitev, stroška najemnine ne enotah odvajanja in čiščenja ne pokrivamo v celoti,
Občina Sevnica (v nadaljevanju Občina) za nepokrito najemnino oblikuje subvencijo. Cenovna subvencija za l. 2021 znaša
336.491 EUR.
Višina najemnine in subvencije po posameznih dejavnostih za leto 2021 je prikazana v naslednji tabeli:
Najemnina
EUR

Subvencija
EUR

VODOVOD

309.791

-

-

KANALIZACIJA

330.147

167.758

50,81

ČISTILNE NAPRAVE

246.612

168.733

68,42

ODPADKI

13.653

-

-

POGREBNA, POKOPALIŠKA DEJAVNOST

11.000

-

-

JAVNE POVRŠINE

-

-

-

CESTE

-

-

-

JAVNA RAZSVETLJAVA

-

-

-

37.819

-

-

949.022

336.491

35,46

GJS

PLINOVOD
SKUPAJ

Subvencija
%

Kot je razvidno iz tabele, je s ceno pokrito 64,54% celotne najemnine, ostala najemnina (35,46%) je pokrita s cenovno
subvencijo Občine.
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Najemnina in cenovna subvencija se obračunava skladno s pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture,
št. pogodbe 35280-0004/2009, z dne 01.03.2010 in pripadajočimi aneksi k pogodbi. Osnova za izračun najemnine za leto
2021 je amortizacija sredstev v upravljanju leta 2019.
Z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) (v nadaljevanju Uredba MEDO) mora izvajalec javne službe najmanj enkrat
letno pripraviti elaborate o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb. Za leto 2021 se v elaboratih in poslovnih
načrtih predvideva najemnina na ravni amortizacije sredstev v upravljanju 2019. Ostali stroški poslovanja po posameznih
GJS so opredeljeni z upoštevanjem ocenjene realizacije 2020, realiziranih stroškov preteklih let in predvidenih stroškov v
poslovnem letu 2021.
Poslovni načrt je na področju prihodkov obveznih GJS (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode, ravnanje z odpadki, 24-urna dežurna služba, vzdrževanje javnih površin in občinskih cest) oblikovan ob predpostavki,
da so cene izvajanja komunalnih storitev veljavne po ceniku od 01.07.2020 (sklep Občinskega sveta, št. 3541-0010/2020,
z dne 29.06.2020), stroški najemnine pa pokriti s povprečno subvencijo Občine v višini 35,46%.
Kot v preteklih letih, bo Komunala tudi za leto 2021 izdelala elaborate o oblikovanju cen komunalnih storitev in jih
posredovala v pregled in nadaljnjo obravnavo Občini.
Prvič bodo na osnovi ocenjenih stroškov 2020 in predvidenih stroškov za leto 2021 oblikovane cene grobnine in najema
mrliške vežice v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti. Komunala je namreč z letom 2020 pričela z upravljanjem
pokopališč in mrliških vežic na območju celotne občine Sevnica in iz tega naslova so oblikovani stroški, kateri so osnova
načrtovanja za poslovno leto 2021. Na osnovi tega bodo oblikovane cene najema mrliških vežic in grobnine, ki bodo enotne
na območju celotne občine. Grobnina bo diferencirana glede na velikost grobne površine.

5.1.2. POJASNILA K POSLOVNEMU NAČRTU GJS
5.1.2.1. Oskrba s pitno vodo
Planirane količine prodane vode
V tabeli so navedene skupne količine prodane vode za vse javne vodovode (JV) v upravljanju Komunale Sevnica - JV
Sevnica, JV Krmelj, JV Blanca, JV Nova gora, JV Arto, JV Dolnje Brezovo - Inplet, JV Primož, JV Križe, JV Apnenik pri Boštanju,
JV Vrh pri Boštanju, JV Radež, JV Breško in JV Loka - Račica:

Uporabnik
gospodinjstvo
javne ustanove
gospodarstvo
Skupaj

Realizirane količine v m3
ocena
2019
2020
466 653
484 145
44 105
48 747
85 490
77 751
596 248
610 643

Planirane količine v m3
2021

v%

461 870
45 930
74 350
582 150

79
8
13
100

Indeks
plan 21 /
ocena 20
95
94
96
95

Iz gornje tabele je razvidno, da so ocenjene količine prodane vode v gospodinjstvih v letu 2020 v primerjavi z letom 2019
višje za 3,7%, kar je pričakovano zaradi priključitve vodovodov Loka-Račica in Gabrijele - Mladetiče – Pijavice v upravljanje
Komunale v letu 2019. V letu 2020 sta bila prvo leto v upravljanju skozi celo leto, zato rahla odstopanja količin.
Za leto 2021 so načrtovane količine porabe vode, ki ustrezajo normalnim porabam preteklih let. Realno pričakovane in
načrtovane količine 2021 so nižje od ocenjenih 2020 za 4,6%.
Večjih priključevanj na javne vodovode v letu 2021 v času izdelave poslovnega načrta ni predvidenih, ker tudi ni
predvidenih večjih investicij in širitev vodovodnih sistemov. Šlo bo za priključevanja posameznih uporabnikov na obstoječe
vodovode oz. novozgrajene odseke vodovoda (Radež, Drožanje, Ledina,…).
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Ker ni predvidenih širitev, tudi v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah v letu 2021 ni načrtovanih večjih
sprememb v količini prodane pitne vode. Načrtovane količine so nižje od ocenjenih 2020 in primerljive z letom 2019. Višjih
porab v gospodarstvu realno ne moremo pričakovati tudi zaradi vse bolj racionalne rabe vode.
Skupni načrtovan fizični obseg je za 4,7% nižji od ocenjenih količin 2020 in za 2,4% nižji od realizacije 2019.

Planirani prihodki od prodaje
Prihodki od prodane vode za leto 2021 so prikazani v spodnji tabeli na osnovi načrtovanih količin in zaračunanih cen s
sklepom Občinskega sveta Občine, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:
-

vodarina – uskladitev 2015
VRSTA STORITVE

m3

Vodarina

-

CENA V EUR
BREZ DDV
0,5973

ENOTA

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
0,6540

omrežnina – uskladitev 2020

Z uskladitvijo cen v juliju 2020 je ukinjena tudi subvencija Občine za kritje stroška najemnine pri uporabnikih v
gospodinjstvih in javnih ustanovah. S tem je zaračunana cena postala enaka potrjeni ceni (brez subvencij) in cena
omrežnine enaka za vse uporabnike:

PREMER VODOMERA

FAKTOR

ENOTA

CENA V EUR
BREZ DDV

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

1
3
10
15
30
50
100

mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec

8,3369
25,0107
83,3690
125,0535
250,1070
416,8450
833,6900

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
9,1289
27,3867
91,2891
136,9336
273,8672
456,4453
912,8906

Letni prihodki iz naslova izvajanja storitve (vodarine) znašajo 347.719 EUR pri planiranem fizičnem obsegu 582 150 m 3
prodane vode. Ti prihodki, poleg pokritja stroškov izvajanja storitve, krijejo tudi stroške vodnega povračila (57.857 EUR).
Prihodki iz naslova omrežnine, pri načrtovanem številu vgrajenih vodomerov in obstoječih cenah, znašajo 619.773 EUR.
Med prihodke omrežnine sodijo še prihodki odškodnin, ki jih prejmemo od zavarovalnice za nastalo škodo na vodovodnih
sistemih (npr. strojelom). Slednje za leto 2021 ocenjujemo na 20.750 EUR. Prvič od uskladitve cen z uredbo MEDO med
prihodki ni subvencije Občine za pokrivanje stroška najemnine.
Med prihodki so tudi izredni prihodki iz naslova izvajanja storitev odgovorne osebe na lokalnih javnih vodovodih, ki so
načrtovani v višini 6.350 EUR. Ti prihodki pri izdelavi elaboratov oz. oblikovanju cene znižujejo lastno ceno storitve oskrbe
s pitno vodo.
Skupno prihodki iz naslova vodarine, omrežnine ter drugih poslovnih in ostalih prihodkov za leto 2021 znašajo 994.592
EUR. V primerjavi z ocenjenimi 2020 so nižji za 1,1%, zaradi predvidenih nižjih količin prodane vode in za 2,4% višji od
prihodkov 2019.
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Planirani stroški
Planirani stroški za leto 2021 na javnih vodovodih znašajo 994.592 EUR. Med glavne stroške upravljanja sodijo:
- strošek materiala (104.305 EUR): glavnino (88,6%) predstavlja strošek električne energije, manjši del strošek
goriva in ostali stroški materiala; stroški električne energije so visoki zaradi novih vodovodov v upravljanju, zaradi
okvar na vodovodnih sistemih, zadnja leta tudi ugotavljamo, da so površinska, a hkrati gravitacijska zajetja v
sušnem obdobju vse manj izdatna in se voda večinoma črpa iz globinskih vrtin, kar posledično pomeni večjo
porabo električne energije in višji strošek le-te;
- strošek storitev (672.190 EUR): opravila rednega vzdrževanja vodovodov, odprava okvar na sistemih, vzdrževanje
vodomerov, avtomobilov, programske opreme in storitev za daljinski nadzor sistemov, zavarovalne premije,
analize pitne vode, upravni stroški, izobraževanja, telefonski stroški, najemnina za uporabo infrastrukture
(309.791 EUR),…;
- strošek dela zaposlenih na vodovodu (144.381 EUR): vodovod stroškovno bremeni 4,6 zaposlenih delavcev. V letu
2021 je predvidena uskladitev stroška dela;
- amortizacija za sredstva podjetja (10.658 EUR);
- prevrednotovalni poslovni odhodki (2.480 EUR);
- drugi finančni odhodki (2.650 EUR): izplačane odškodnine lastnikom zemljišč na vodovarstvenih območjih zaradi
izpada pridelka;
- drugi stroški (57.857 EUR): stroški plačila vodnih povračil za pridobljeno vodno pravico, skladno z zakonodajo
(plačilo glede na količine odvzete vode iz vodnih virov);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (71 EUR).

Planirani poslovni izid
Iz navedenih planiranih prihodkov (994.592 EUR) in stroškov (994.592 EUR) izhaja ničelni poslovni izid, ob upoštevanju
obstoječih veljavnih cen storitev oskrbe s pitno vodo in ob planiranem fizičnem obsegu – vgrajeno število vodomerov 4
667 in prodani vodi 582 150 m3.
Prvotno planirani stroški se pri oblikovanju novih elaboratov 2021 znižajo za 6.350 EUR, kolikor znašajo stroški izvajanja
storitev odgovorne osebe na lokalnih javnih vodovodih v občini Sevnica in so kriti na osnovi sklenjenih pogodb z upravljavci
lokalnih javnih vodovodov.

Povzetek
V letu 2021 se bo nadaljevalo s priključevanjem posameznih uporabnikov na vodovodih v upravljanju. Priključevalo se bo
tudi uporabnike, katerih priključitev na javni vodovod bo omogočila Občina z izvedbo investicij, načrtovanih in potrjenih z
občinskim proračunom 2021.
Komunala v okviru rednega vzdrževanja skrbi za redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav vodovodnega sistema.
Vse z namenom, da kot dober gospodar zagotavljamo dolgoročno varno vodooskrbo ter funkcionalnost sistemov in
objektov. Predvidena je obnova nekaterih najbolj kritičnih odsekov vodovodov, kjer so ugotovljene večje izgube oziroma
so cevi dotrajane (nadaljevanje obnove odsekov na vodovodu Rovišče in Studenec, obnova Kidričeve in Planinske ulice na
vodovodu Sevnica, v Krmelju pri pošti, obnova na odseku VH Gabrijele - VH Stražberk, v Čanju na vodovodu Blanca...). Na
odsekih, kjer je to mogoče, bodo nameščeni kontrolni vodomeri za lažje in hitrejše ugotavljanje okvar na sistemih.
Načrtovano je tudi vzdrževanje objektov vodovodnega sistema, v smislu nadaljevanja menjave vrat, streh na objektih,
dotrajanih črpalk, ureditve podestov, obnove fasad,… Predvidena so vzdrževalna dela na več objektih, prioritetno je
potrebno končati sanacijo VH Žigrski Vrh.
Tudi v letu 2021 je predvideno redno vzdrževanje merilnih mest s sistematično vgradnjo vodomerov z radijskimi oddajniki,
ki poteka že od leta 2018 dalje. Ti vodomeri so namenjeni daljinskemu odčitavanju vodomerov in je njihova vgradnja dražja
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od klasičnih vodomerov. Poleg tega je v letu 2021 za redno menjavo predvidenih 881 vodomerov, kar je več kot
ocenjujemo v letu 2020 (704 kom). Zaradi večjega števila menjav so predvideni tudi višji stroški.
Zaradi uskladitve stroškov dela so tudi na enoti oskrbe s pitno vodo predvideni višji stroški dela kot jih ocenjujemo za leto
2020. Predvideno višji so še stroški električne energije, ostali stroški so bolj ali manj na ravni ocenjenih 2020.
Na osnovi predračunskih kalkulacij 2021 bomo izdelali nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja javne službe oskrbe s pitno
vodo.
Stalna skrb in naloga Občine in Komunale je zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in javne službe tudi na območjih, kjer
to sedaj še ni vzpostavljeno. V ta namen je v teku priprava projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, katerega
pričetek realizacije je predviden v letu 2021. V okviru tega projekta se bo zagotovila kakovostna oskrba s pitno vodo na
območju dela naselja Šentjanž, ki se sedaj še oskrbuje iz vodovoda Primštal – Šentjanž, vendar ne zagotavlja varne oskrbe
s pitno vodo in je zanj že izdana odločba zdravstvenega inšpektorata. Vodovod bo priključen na javni vodovod Krmelj. V
povezavi s tem se predvideva sanacija drenažnega zajetja Glaviški potok v Kalski dolini. Varnost vodooskrbe se zagotavlja
z dodatnimi vodnimi viri, saj zaradi vedno novih priključevanj na vodovod Krmelj rastejo potrebe po dodatnih količinah
pitne vode.
V sodelovanju z Občino in z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za vode in investicije , se bo v naslednjih letih
pristopilo k intenzivni zaščiti vodnih virov. V pripravi je uredba o zaščiti vodovarstvenih območij vodnih virov, ki so določeni
za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Komunala izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode na lokalnih javnih vodovodih in ima vpogled v stanje teh vodovodov,
tako s stališča kakovosti vode kot tudi glede načina in organiziranosti vzdrževanja vodovodov. Kjer te aktivnosti ne potekajo
po pričakovanjih oziroma po dogovoru, je predviden postopen prenos v upravljanje Komunale. Dogovori bodo potekali na
ravni podjetja, Občine in predstavnikov krajevnih skupnosti, oziroma vodovodnih odborov.
Sicer pa bo leto 2021 leto, ko bo večina lokalnih javnih vodovodov v postopku podaljšanja vodnega dovoljenja. Večini
vodovodov vodno dovoljenje poteče s 31.12.2020. Postopki so že v teku in bodo zaključeni v letu 2021. Z veljavnimi
vodnimi dovoljenji bodo jasno določena območja oskrbe s pitno vodo, kjer Občina mora zagotoviti oskrbo s pitno vodo v
okviru javne službe.

5.1.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Planirane količine za dejavnost odvajanja
Komunala upravlja 8 kanalizacijskih sistemov (Sevnica, Gabrijele, Kompolje, Boštanj, Log, Orehovo, Lisca in Dolnje
Brezovo). V glavnem je kanalizacijski sistem izgrajen kot mešan sistem, ločen kanalizacijski sistem je v naseljih Kompolje,
Log, Gabrijele, Orehovo, Dolnje Brezovo in Lisca. Ločen sistem je tudi na območju Drožanjske in Florjanske ulice v Sevnici.
V spodnji tabeli so prikazane načrtovane količine odvedene odpadne vode na kanalizacijskih sistemih v upravljanju
Komunale za leto 2021:

Uporabnik
gospodinjstvo
gospodarstvo
Skupaj
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Realizirane količine v m3
ocena
2019
2020
229 796
248 162
103 540
94 384
333 336
342 546

Planirane količine v m3
2021

v%

229 148
101 300
330 448

69
31
100

Indeks
plan 21/
ocena 20
92
107
96

20

Planirane količine so določene na osnovi realiziranih količin preteklih let in so med seboj primerljive. Skupne načrtovane
količine so za 3,5% nižje od ocene 2020 in na ravni realiziranih 2019.
V letu 2021 ni predvidenih bistvenih sprememb števila priključkov in s tem količin odvedenih odpadnih voda. Nekaj
priključkov je še predvidenih pri novih priključitvah na kanalizacijo Dolnje Brezovo.
Na območjih, kjer vodovod upravlja Komunala, se količina odpadne vode zaračunava po odčitani porabi na vodomeru. Kjer
vodovod ni v upravljanju Komunale (vodovod Boštanj, Šmarčna-Kompolje, Log), se vrši obračun po pavšalu porabe vode
skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12, 98/15) in
znaša 50 m3/osebo/leto oz. 4,17 m3/osebo/mesec.

Planirane količine za dejavnost čiščenja
Količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah Sevnica, Bazga, Kompolje, Orehovo, Lisca in Dolnje Brezovo
sovpadajo s količinami odvedene vode, saj se vsi kanalizacijski sistemi, ki jih upravljamo, zaključujejo s čistilno napravo.

Uporabnik
gospodinjstvo
gospodarstvo
Skupaj

Realizirane količine v m3
ocena
2019
2020
229 796
248 162
103 540
94 384
333 336
342 546

Planirane količine v m3
2021

v%

229 148
101 300
330 448

69
31
100

Indeks
plan 21 /
ocena 20
92
107
96

Predvidene skupne količine očiščene odpadne vode na vseh čistilnih napravah so za leto 2021, tako kot količine odvedene
odpadne vode, primerljive s preteklimi leti.
Planirani prihodki od prodaje za dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih voda
Prihodki iz naslova odvajanja odpadne vode za leto 2021 so v spodnji tabeli prikazani na osnovi količin in usklajenih cen s
sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:
-

odvajanje komunalne odpadne vode – storitev – uskladitev 2020
VRSTA STORITVE
odvajanje komunalne
odpadne vode

ENOTA

CENA V EUR
BREZ DDV

CENA V EUR
Z 9,5% DDV

m3

0,3700

0,4052

Glede na obstoječe cene in planiran fizični obseg (330 448 m3 odvedene vode) letni prihodki iz naslova izvajanja storitve
odvajanja komunalne odpadne vode znašajo 122.266 EUR. Za dosego načrtovanega ničelnega poslovnega izida so
predvideni še drugi poslovni prihodki iz naslova uskladitve cene v višini 4.545 EUR.
-

omrežnina - uskladitev 2020

Profitna dejavnost (zaračunana cena je enaka potrjeni ceni - brez subvencij):
PREMER VODOMERA

FAKTOR

ENOTA

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50

1
3
10

mesec
mesec
mesec
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CENA V EUR
BREZ DDV
8,6644
25,9932
86,6440

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
9,4875
28,4626
94,8752
21

50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

15
30
50
100

mesec
mesec
mesec
mesec

129,9660
259,9320
433,2200
866,4400

142,3128
284,6255
474,3759
948,7518

Gospodinjstva, javne ustanove (zaračunana cena znižana za stopnjo subvencije):
PREMER VODOMERA

FAKTOR

ENOTA

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

1
3
10
15
30
50
100

mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec

CENA V EUR
BREZ DDV
2,8273
8,4819
28,2730
42,4095
84,8190
141,3650
282,7300

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
3,0959
9,2877
30,9589
46,4384
92,8768
154,7947
309,5894

Načrtovani prihodki na enoti odvajanja odpadnih voda – omrežnina so v višini 355.571 EUR. Vanje so vključeni prihodki iz
naslova omrežnine (156.956 EUR), prihodki iz naslova subvencije Občine za pokrivanje stroška najemnine za uporabo javne
infrastrukture (167.758 EUR), prihodki iz naslova odškodnin od zavarovanja javne infrastrukture (2.600 EUR) ter drugih
prihodkov ob uskladitvi cene omrežnine v višini 8.256 EUR.
Skupni prihodki odvajanja odpadne vode (storitev in omrežnina) za leto 2021 znašajo 462.382 EUR in so za 2,4% višji od
ocenjenih 2020. Razlog za to je zgolj v izrednih prihodkih iz naslova uskladitve cene za dosego ničelnega rezultata v višini
12.801 EUR.

Planirani prihodki iz dejavnosti čiščenja komunalnih odpadnih voda
Prihodki iz naslova čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021 so v spodnji tabeli prikazani na osnovi količin in
usklajenih cen s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od
01.07.2020 dalje:
-

čiščenje komunalne odpadne vode – storitev – uskladitev 2020
VRSTA STORITVE

ENOTA

CENA V EUR
BREZ DDV

CENA V EUR
Z 9,5% DDV

čiščenje komunalne odpadne
vode

m3

0,7328

0,8024

Za leto 2021 so predvideni prihodki ob upoštevanju potrjenih cen 2020. Letni prihodki iz naslova cene izvajanja storitve
čiščenja komunalne odpadne vode znašajo pri planiranem fizičnem obsegu (330 448 m3 očiščene vode) 242.152 EUR. Med
prihodke poleg prihodkov od izvajanja storitve čiščenja uvrščamo še druge poslovne prihodke iz naslova praznjenja greznic
(cca 120 greznic) in nadzora nad malimi komunalnimi čistilnimi napravami (26.600 EUR), prihodke od obračunane
amortizacije brezplačno prejetih sredstev od Občine (4.193 EUR) in ostalih prihodkov (2.313 EUR).
Skupno je torej pri izvajanju storitve načrtovanih 275.258 EUR prihodkov.
-

Omrežnina – uskladitev 2017

Profitna dejavnost (zaračunana cena je enaka potrjeni ceni - brez subvencij):
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PREMER VODOMERA

FAKTOR

ENOTA

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

1
3
10
15
30
50
100

mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec

CENA V EUR
BREZ DDV
6,5879
19,7637
65,8790
98,8185
197,6370
329,3950
658,7900

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
7,2138
21,6413
72,1375
108,2063
216,4125
360,6875
721,3751

Gospodinjstva, javne ustanove (zaračunana cena znižana za stopnjo subvencije):
PREMER VODOMERA

FAKTOR

ENOTA

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150

1
3
10
15
30
50
100

mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec
mesec

CENA V EUR
BREZ DDV
0,7168
2,1504
7,1680
10,7520
21,5040
35,8400
71,6800

CENA V EUR
Z 9,5% DDV
0,7849
2,3547
7,8490
11,7734
23,5469
39,2448
78,4896

Skupni prihodki na enoti čiščenje odpadne vode – omrežnina za leto 2021 znašajo 249.191 EUR. Od tega so prihodki iz
naslova omrežnine v višini 77.945 EUR, subvencije Občine 168.733 EUR in prihodki iz naslova odškodnin od zavarovanja
javne infrastrukture v višini 2.513 EUR.
Skupni prihodki čiščenja odpadne vode (storitev in omrežnina) za leto 2021 znašajo 524.449 EUR, so za 3,2% višji od
ocenjenih 2020 in so v glavnem posledica uskladitve cene storitve v juliju 2020.

Planirani stroški za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
1. odvajanje odpadnih vod
Skupni planirani stroški upravljanja kanalizacij znašajo 462.382 EUR, med katere sodijo:
- stroški materiala (19.130 EUR): 93% stroškov je strošek električne energije na črpališčih, razbremenilnikih za
odpadno vodo, ki so bili zgrajeni v okviru izgradnje kanalizacijskih sistemov; med materialom so vključene še
morebitne zamenjave kanalizacijskih pokrovov, verig, ostali pomožni material;
- stroški storitev (386.866 EUR): tekoče vzdrževanje objektov, črpalk, agregatov in drugih naprav, odprava okvar na
sistemih, deratizacija kanalizacijskega omrežja, zavarovalne premije, upravni stroški, najemnina za uporabo
infrastrukture v višini 330.147 EUR predstavlja 85% vseh stroškov storitev – v obračun najemnine je z l. 2021
vključena kanalizacija OC Boštanj in naselje Radna, kanalizacija Dolnje Brezovo in Kladnikova ulica;
- strošek dela (54.196 EUR): vključen je strošek dela zaposlenih v dejavnosti odvajanja odpadnih vod (1,6 delavca)
in uskladitev plač;
- amortizacija lastnih sredstev podjetja (1.638 EUR) za leto 2021 povišana zaradi predvidene nabave kamere za
snemanje kanalizacije;
- prevrednotovalni poslovni odhodki (520 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (32 EUR).
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2.

čiščenje odpadnih vod
Načrtovani stroški upravljanja čistilnih naprav skupno znašajo 524.449 EUR:
- stroški materiala (44.490 EUR): 33% vseh stroškov materiala predstavlja strošek električne energije na ČN Sevnica,
ČN Kompolje in ČN Orehovo; ostalo so stroški vode, kemikalij, plina, drobnega inventarja, goriva, pomožnega
materiala,…;
- stroški storitev (412.905 EUR): za redno vzdrževanje ČN in opreme, odpravo okvar, monitoringi odpadne vode na
ČN Sevnica, Orehovo, Bazga in Kompolje, odvoz blata iz ČN, upravni stroški, zavarovalne premije, ostali stroški
storitev; v storitve je vključena najemnina za uporabo infrastrukture (246.612 EUR);
- strošek dela (60.407 EUR): strošek dela zaposlenih na čistilnih napravah (1,9 delavca) in uskladitev plač;
- amortizacija sredstev podjetja (6.102 EUR);
- prevrednotovalni poslovni odhodki (510 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (35 EUR).
Planirani poslovni izid
1. odvajanje odpadnih vod
Na kanalizaciji so planirani stroški in prihodki v višini 462.382 EUR in s tem ničelni poslovni izid ob upoštevanju, da Občina
s cenovno subvencijo v višini 167.758 EUR pokriva 50,8% stroška najemnine. Za dosego ničelnega poslovnega izida so
predvideni še stroški iz naslova uskladitve cene storitve odvajanja odpadne vode in omrežnine, skupaj v višini 12.801 EUR.
2. čiščenje odpadnih voda
Za leto 2021 je načrtovanih 524.449 EUR stroškov in toliko prihodkov. Načrtovan je torej ničelni poslovni izid brez
predvidenega usklajevanja cen. Je pa predvidena subvencija Občine za kritje stroška najemnine v višini 168.733 EUR, kar
predstavlja 68,4% celotne najemnine.

Povzetek
Komunala bo na čistilnih napravah in pripadajočih kanalizacijskih sistemih v letu 2021 izvajala redna vzdrževalna dela
objektov, vgrajenih naprav in opreme (redni in nekateri generalni servisi vgrajenih črpalk, po potrebi izredni servisi,
pregled elektro opreme, spiranja kritičnih odsekov kanalizacijskega sistema za izboljšanje pretočnosti odpadne vode,
čiščenje prečrpališč in razbremenilnih bazenov, servis agregatov, puhal, grabelj,...). Predvidena je redna izvedba
deratizacije kanalizacijskih omrežij in ČN, ki se izvaja 2-krat letno. Skladno z zakonodajo so predvideni monitoringi odpadne
vode na ČN Sevnica, Orehovo, Bazga in Kompolje. Na RČN Bazga bo potrebno praznjenje usedalnih bazenov in čiščenje
filtrirne grede z delno zamenjavo gramoza.
Tudi v letu 2021 bo eden večjih izzivov racionalizacija in uvajanje inovativnih pristopov ravnanja z blatom iz ČN. Glede na
dogajanje na trgu, bomo ves čas spremljali razmere in tako iz razvojnega kot tudi s finančnega vidika iskali optimalne
rešitve in najugodnejše ponudbe. Cene se namreč pri prevzemnikih spreminjajo. V letu 2020 je podjetje CeROD, d.o.o.,
katerega lastnik je tudi Občina Sevnica, kot najugodnejši ponudnik v obdelavo prevzemal blato iz ČN Sevnica. Za leto 2021
načrtujemo prevzem 475 ton dehidriranega blata po obstoječi ceni 150 EUR/tono, kar vključno s prevozom za poslovanje
enote pomeni letni strošek v višini 76.550 EUR.
V 2021 večjih priključevanj na kanalizacijske sisteme in ČN ni predvidenega. Nadaljevalo se bo priključevanje posameznih
uporabnikov na kanalizacije in čistilne naprave v našem upravljanju. V kolikor bo sanirana RČN Studenec, bomo začeli z
upravljanjem in obračunom storitev pri uporabnikih, priključenih na to čistilno napravo.
V skladu z zahtevami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do 2017) ter Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Sevnica je določena
izgradnja novih čistilnih naprav s pripadajočimi kanalizacijskimi sistemi oz. dograditev obstoječih kanalizacijskih sistemov
za dopolnitev pogojev OP, v katere se bomo kot bodoči upravljavec teh sistemov vključevali že v času izvajanja investicije.
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Izdelali bomo program in elaborat praznjenja greznic na območju celotne občine Sevnica, skladno z določili Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) ter občinske Novelacije študije odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
V poslovnem načrtu so upoštevane cene, ki so bile sprejete s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica št. 35410010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje. Usklajena je bila cena storitve čiščenja odpadne
vode zaradi povišanja stroškov obdelave blata iz ČN, cena storitve odvajanja odpadne vode zaradi višjih stroškov
vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in pa tudi omrežnina na odvajanju odpadne vode – cena je bila usklajena zaradi višjega
stroška najemnine in hkratnega znižanja subvencije najemnine.
Pri zaračunani ceni omrežnine pri odvajanju odpadnih voda je v gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti v predračunski
ceni upoštevana subvencija najemnine v višini 66,7%, pri čiščenju odpadnih voda pa 89,8% in je usklajena z občinskim
proračunom 2021. Stopnja subvencije se lahko pri oblikovanju elaboratov in zaračunanih cen spremeni glede na odobritev
višine subvencije cene s strani lastnika javne infrastrukture. Pri tem je zlasti potrebno poudariti, da višanje najemnine na
enoti odvajanja odpadnih voda ob obstoječih cenah pomeni primanjkljaj v poslovnih prihodkih in posledično negativni
poslovni izid, kar se lahko ureja s pravočasno uskladitvijo cene ali povišanjem stopnje subvencije.
V zvezi s finančnim poslovanjem enot odvajanja in čiščenja odpadnih vod bodo na osnovi predračunskih kalkulacij za leto
2021 izdelani novi elaborati o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Večja odstopanja stroškov
za leto 2021 niso predvidna in ne presegajo 10% od že potrjenih cen. V kolikor bodo tekom leta 2021 večje spremembe v
stroških poslovanja, ki bi bistveno vplivale na ceno, bo potrebno ta odstopanja opredeliti v novem elaboratu.

5.1.2.3. Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
Planirane količine
Storitev ravnanja z odpadki izvajamo pri vseh povzročiteljih odpadkov, razen pri občanih, ki so skladno z Odlokom o
ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/14, 33/14 – UPB-2) začasno izključeni iz sistema ravnanja
z odpadki (študentje, dijaki, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča, bivanje v domu upokojencev – varovanci niso zavedeni
v statistiko oseb, kjer izvajamo storitev, čeprav domovi upokojencev plačujejo storitve ravnanja z odpadki za svoje
varovance,…).

Predvideno število oseb v gospodinjstvih, vključenih v storitve ravnanja z odpadki za leto 2021, je 198 168 (16 514 oseb):
Gospodinjstva v
osebah letno
število oseb

Realizirano 2019
191 800

Ocena 2020
193 500

Plan 2021
198 168

Indeks plan 21/
ocena 20
102

Storitev ravnanja z odpadki se sicer izvaja že na celotnem območju občine Sevnica, zato v naslednjem letu ne načrtujemo
bistvenih sprememb v številu uporabnikov. Predvideno je rahlo povišanje obsega storitev zaradi vključevanja novih
uporabnikov – lastnikov vikendov, zidanic, počitniških hišic. Lastnikom teh objektov se na podlagi Odloka o ravnanju z
odpadki na območju Občine Sevnica zaračunava količina odpadkov, ki je enaka količini odpadkov, ki jo na mesec povzroči
ena stalno bivajoča oseba (20 litrov/teden).
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Količine zbranih preostankov mešanih komunalnih odpadkov (MKO) so prikazane v spodnji tabeli (individualni, skupni
zabojniki za mešane komunalne odpadke):

Uporabnik
gospodinjstvo
gospodarstvo
Skupaj

Realizirane količine v kg
ocena
2019
2020
1.347.902
1.405.040
1.402.918
1.296.960
2.750.820
2.702.000

Planirane količine v kg
2021

v%

1.419.600
1.310.400
2.730.000

52
48
100

Indeks
plan 21/
ocena 20
101
101
101

V tabeli so navedene količine preostanka MKO pred obdelavo, torej količine pred dodatnim izločanjem ločenih frakcij iz
pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov na sortirno linijo Spodnji Stari Grad Krško. Iz pripeljanih količin MKO (2.730.000
kg) bo po planu dodatno izločenih 2.594.000 kg uporabnih ločenih frakcij. Preostanek komunalnih odpadkov v višini
136.000 kg bo odložen na deponijo CeROD.
Posebej se zbirajo še ločene frakcije komunalnih odpadkov (ekološki
otoki, Zbirni center, biološki odpadki, kosovni, nevarni...) – načrtovana
količina teh ločeno zbranih odpadkov za leto 2021 je 2.975.000 kg. Skupaj
z obdelavo bo zbranih ločenih frakcij 5.569.000 kg.
Iz gornje tabele je razvidno, da so količine preostanka mešanih
komunalnih odpadkov za leto 2021 primerljive z ocenjenimi v letu 2020
oz. za 1% višje, ker količine odpadkov v gospodinjstvih počasi, a vztrajno
naraščajo, v gospodarstvu pa so bile količine v 2020 nekoliko nižje tudi
zaradi COVID-19 in pričakujemo rahel porast količin v prihodnjem letu.
Količine so primerljive z realizacijo 2019. Skozi leta opažamo trend višanja
količin MKO iz gospodinjstev in na drugi strani trend nižanja količin
zbranih odpadkov v gospodarstvu zaradi vse obsežnejšega ločevanja
odpadkov na izvoru in ustreznih načrtov gospodarjenja z odpadki.
Skupna predvidena količina vseh zbranih odpadkov (MKO in ločeno zbrani odpadki) je 5.705.000 kg, kar je več kot je bilo
realizirano 2019 in ocenjeno 2020. Predvsem opažamo velika odstopanja pri količini zbranih ločenih frakcij, še zlasti gre za
velik porast zbranih kosovnih odpadkov.
Opažamo, da so uporabniki vse bolj ozaveščeni in želimo si, da bi vsi dojeli bistvo ravnanja z odpadki – to je zmanjševanje
odpadkov na izvoru samem in ločevanje odpadkov po nastanku odpadkov. Zmanjševanje na izvoru pomeni, da kupimo,
kar resnično potrebujemo in kolikor potrebujemo. Predvsem govorimo o prekomernih količinah zavržene hrane, ki
neustrezno predelana pomeni veliko obremenjevanje našega okolja.

Planirani prihodki
Prihodki so načrtovani na osnovi potrjenih cen s sklepom Občinskega sveta Občine, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020,
in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (razen bioloških odpadkov) – uskladitev 2019:
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POTRJENA CENA
VRSTA STORITVE

ENOTA

Cena v EUR
brez DDV

Cena v EUR
z 9,5% DDV

zbiranje KO – izvajanje storitve

kg

0,1478

0,1618

zbiranje KO – cena javne infrastrukture

kg

0,0043

0,0047

S ceno zbiranja komunalnih odpadkov (KO) so pokriti stroški zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov. Glede na predvideno
količino vseh zbranih komunalnih odpadkov: preostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO), ločeno zbrane odpadne
embalaže, ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, brez bioloških odpadkov in odvoza
odpadkov iz industrije, v skupni količini 4.501.192 kg, znašajo poslovni prihodki zbiranja KO - storitev 623.331 EUR. Skupaj
s prihodki od storitve odvoza odpadkov, ki se izvaja kot posebna storitev (41.392 EUR), so skupni prihodki 664.723 EUR. K
prihodkom zbiranja KO prištejemo še prihodke za obračunano amortizacijo v višini 16.623 EUR in pa za leto 2021 še
prihodke iz naslova uskladitve cene. Stroški zbiranja KO se namreč ves čas višajo, zlasti ugotavljamo očitno povišane
stroške kosovnih odpadkov zaradi porasta količin in prav tako cen ravnanja s kosovnimi odpadki. Dodatno se je v letu 2020
pojavil strošek ravnanja s trdo plastiko, porast cen ravnanja z nevarnimi odpadki,… Tudi nam ni vseeno, v kakšnem stanju
so ekološki otoki za zbiranje odpadne embalaže, saj so odraz urejenosti okolja. Ugotavljamo, da so določene lokacije po
občini bolj obremenjene in posledično bolj neurejene kot druge (npr. Telče, Malkovec). Zadevo rešujemo z ozaveščanjem
uporabnikov in tako, da enkrat tedensko s kombiniranim vozilom očistimo najbolj obremenjene lokacije, vendar tudi to
predstavlja dodatni strošek ravnanja z odpadki.
Ker obstoječa cena ne krije več vseh načrtovanih stroškov zbiranja KO - storitev, smo za dosego ničelnega poslovnega izida
oblikovali prihodke iz naslova uskladitve cene v višini 49.720 EUR.
Prihodki za pokrivanje zbiranja KO - javna infrastruktura na osnovi obstoječe potrjene cene in količine odpadkov
(4.855.000 kg) znašajo 20.877 EUR, v višini 1.000 EUR so predvideni še prihodki odškodnin za nastalo škodo na
infrastrukturi. Prihodki so namenjeni pokrivanju stroškov najemnine (13.653 EUR), stroškov zavarovanja javne
infrastrukture (4.547 EUR), dela upravnih stroškov (3.603 EUR) in finančnih odhodkov iz finančnih naložb (197 EUR). Med
prihodki za leto 2021 ni prihodkov iz naslova cenovne subvencije za pokrivanje najemnine. So pa oblikovani prihodki iz
naslova uskladitve cene v višini 123 EUR, ker potrjena cena ne pokrije popolnoma vseh stroškov zbiranja KO - javna
infrastruktura.
-

zbiranje bioloških odpadkov – uskladitev 2019:
POTRJENA CENA
VRSTA STORITVE

ENOTA

Cena v EUR
brez DDV

Cena v EUR
z 9,5% DDV

zbiranje bioloških odpadkov –
izvajanje storitve

kg

0,0254

0,0278

zbiranje bioloških odpadkov –
cena javne infrastrukture

kg

0,0000

0,0000

Predvidena količina zbranih bioloških odpadkov v letu 2021 je 850.000 kg. Prihodki iz tega naslova znašajo 21.590 EUR. S
tem se delno krijejo stroški zunanjega izvajalca obdelave zbranih bioloških odpadkov. V letu 2019 je bilo izvedeno javno
naročilo ''Prevzem in obdelava bioloških odpadkov'', št. JN MV 3/2019, s katerim je bila potrjena cena podizvajalca za
ravnanje z biološkimi odpadki 65,00 EUR/t in s tem realizirana zgolj delna uskladitev cene.
Stroškov javne infrastrukture ni.
-

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – uskladitev 2020:
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POTRJENA CENA
VRSTA STORITVE

ENOTA

Cena v EUR
brez DDV

Cena v EUR
z 9,5% DDV

obdelava določenih vrst KO –
izvajanje storitve

kg

0,1447

0,1584

obdelava določenih vrst KO –
cena javne infrastrukture

kg

0,0000

0,0000

Za leto 2021 je načrtovana obdelava 2.730.000 kg določenih vrst komunalnih odpadkov. Gre za količino odpadkov iz
zabojnikov za preostanek mešanih KO, ki se prepeljejo na obdelavo na sortirno linijo Kostak Krško d.d.. Glede na potrjeno
ceno bodo prihodki iz naslova obdelave odpadkov v višini 395.031 EUR. Načrtovanih prihodkov v višini 266 EUR je iz naslova
uskladitve cene za dosego planiranega ničelnega poslovnega izida.
Cena je bila usklajena z julijem 2020 kot posledica poteka javnega naročila (iz l. 2016) oziroma težav glede izvajanja storitev
pri obstoječem izvajalcu. Potrjena je bila cena obdelave KO – storitev 0,1447 EUR/kg (pred uskladitvijo cena 0,1123
EUR/kg). Tekom postopka uskladitve cene se je začel tudi postopek javnega naročila JN005356/2020-B01 za izbiro izvajalca
obdelave KO. V novembru 2020 je bila podpisana pogodba za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov z izvajalcem Kostak
d.d. za obdobje do 31.12.2021.
Stroškov javne infrastrukture ni.
-

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:

Komunala po odloku ni izvajalec javne službe odlaganja odpadkov, zato ceno za izvajanje te storitve ne oblikujemo v
podjetju, temveč jo oblikuje izvajalec javne službe, CeROD d.o.o. (v nadaljevanju CeROD), ki je upravljavec deponije, kamor
se odlaga preostanek komunalnih odpadkov iz območja občine Sevnica. Potrjeni in zaračunani ceni odlaganja izvajalca
javne službe CeROD sta (brez DDV):
- predračunska cena za kritje stroškov javne infrastrukture znaša - 0,05122 EUR/kg,
- predračunska cena izvajanja storitve - 0,04293 EUR/kg.
Cene na osnovi dopisa CeROD, št. BR-130/2019, z dne 19.12.2019, veljajo od 1.1.2020 dalje.
Končni znesek za odlaganje odpadkov pri uporabnikih se mesečno usklajuje na osnovi odloženih količin odpadkov na
deponiji CeROD. Sama cena storitve je usklajena s potrjeno ceno CeROD. Storitev se uporabnikom zgolj prefakturira, zato
stroški odlaganja kot tudi prihodki od uporabnikov iz tega naslova niso upoštevani v skupnih stroških in prihodkih izvajanja
storitve ravnanja z odpadki.
Skupno je za leto 2021 na storitvah ravnanja z odpadki načrtovanih 1.170.511 EUR prihodkov. Pri oblikovanju elaboratov
bo del prihodkov v višini 41.392 EUR zaradi izvajanja posebne dejavnosti (odvoza odpadkov iz gospodarstva po pogodbi)
namenjenih znižanju lastne cene zbiranja KO – storitev in bodo zato prihodki iz izvajanja storitev ravnanja z odpadki znašali
1.129.119 EUR.

Planirani stroški
Iz poslovnega načrta 2021 so razvidni skupni stroški storitve ravnanja z odpadki v višini 1.170.511 EUR:
• stroški materiala (90.054 EUR): vključeni stroški materiala za redno vzdrževanje vozil, opreme, električne energije
za garaže in Zbirni center, pogonskega goriva, strošek varstva pri delu; prevladujoč je strošek goriva, ki predstavlja
54,7% vseh stroškov materiala; zaradi starosti vozil se ugotavlja tudi vse višji strošek vzdrževanja vozil – za leto
2021 za to načrtovano 24.000 EUR (26,7%);
• stroški storitev (675.764 EUR): največji strošek je strošek obdelave odpadkov pred odlaganjem (371.280 EUR oz.
54,9% vseh stroškov storitev), stroški odvoza in procesiranja bioloških odpadkov, stroški kosovnega odvoza in
POSLOVNI NAČRT 2021

28

•
•
•
•

akcije zbiranja nevarnih odpadkov, odvoz in procesiranje odpadkov iz zbirnega centra Sevnica, upravni stroški,
stroški vzdrževanja vozil, zavarovalne premije, najemnina za uporabo infrastrukture, ostali stroški;
strošek dela (351.989 EUR): strošek dela zaposlenih na enoti odpadki – na zbiranju odpadkov je zaposlenih 11,05
delavcev, v zbirnem centru pa 3 delavci; skupaj je torej na odpadkih 14,05 zaposlenih; upoštevana je uskladitev
stroška dela;
strošek amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju podjetja (49.481 EUR): zabojniki, smetarska vozila,
samonakladalno vozilo za prevoz kontejnerjev; amortizacija za leto 2021 je višja za 7.743 EUR zaradi predvidene
nabave novega smetarskega vozila in upoštevanja amortizacije za 3 mesece 2021;
finančni odhodki iz finančnih naložb (197 EUR): obresti kredita Eko sklada in stroški aktuarskega izračuna;
prevrednotovalni poslovni odhodki (3.036 EUR).

Predvideni skupni stroški na enoti odpadki za leto 2021 so v primerjavi z oceno 2020 (1.092.454 EUR) višji za 7,1% zaradi
večjih količin odpadkov, višjih stroškov ravnanja z odpadki (obdelava odpadkov, kosovni, nevarni odpadki), višjih stroškov
vzdrževanja vozil, goriva, uskladitve stroška dela.
Z leti je opazen porast stroškov vzdrževanja vozil – vedno je bil na enoti ravnanja z odpadki trend menjave smetarskih vozil
na 5 let (po izplačilu kredita nabava novega vozila). Toda obremenitve vozil so zaradi načina dela, sistema ločenega zbiranja
odpadkov, vse večjih količin odpadkov, vedno hujše in smo v fazi, ko ugotavljamo, da imamo star vozni park. Nekatera
vozila so stara 15 let in več in bomo s takšnimi težko zagotavljali še bolj kakovostne, hitrejše storitve. Pred nami je še
uvajanje obveznega ločenega zbiranja odpadne embalaže pri individualnih uporabnikih po sistemu ''od vrat do vrat'',
vendar zadeve že zaradi dotrajanosti vozil ne moremo optimalno realizirati. Tudi zaradi tega in zaradi nižanja stroškov
vzdrževanja vozil je tako že v letu 2021 načrtovana ''redna'' nabava novega smetarskega vozila, ob spremljanju stroškov
pa morda v določenem momentu racionalno oceniti in pristopiti še h kakšni zamenjavi starega vozila vsaj z mlajšim, če že
ne novim.

Planiran poslovni izid
Za leto 2021 je na enoti ravnanja z odpadki načrtovanih 1.170.511 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov, kar pomeni
ničelni poslovni izid. Subvencija za obračunano najemnino za uporabo javne infrastrukture ni načrtovana.
Za dosego ničelnega poslovnega izida je bilo potrebno oblikovati izredne prihodke iz naslova uskladitve cene, skupaj v
višini 50.668 EUR. Je pa dejstvo, da glavnino tega zneska predstavlja primanjkljaj na zbiranju KO – storitev. Ker je
predračunska lastna cena ne odstopa bistveno od potrjene cene, smo mnenja, da se po potrjeni ceni zaračuna premajhna
količina odpadkov. Ker količine zbranih ločenih frakcij naraščajo smatramo, da v gospodinjstvih nastaja več odpadkov kot
jih z normativom zaračunamo. Trenutni obračunski normativ za gospodinjstva znaša 20 L/osebo/teden in vključuje vse
vrste odpadkov, vključno z nevarnimi, kosovnimi odpadki, odpadno embalažo,… V profitnih dejavnostih se zaračunajo
odpadki po dejanski količini in potrjeni ceni, tako da večjih odstopanj ni.
Sicer bo izdelan elaborat na osnovi predračunskih cen 2021, obračunskih 2019 in potrjenih cen 2020. Iz odstopanj bo
razvidno, ali bo na kateri storitvi ravnanja z odpadki potrebna uskladitev cen pri pristojnem občinskem organu.
Povzetek
Področje ravnanja z odpadki zajema širok nabor storitev, vključuje veliko podizvajalcev in je podvrženo številnim
spremembam zakonskih predpisov in razmeram na trgu, katerim se moramo nenehno prilagajati in iskati finančno najbolj
ugoden in sprejemljiv tok odpadkov od povzročitelja do snovne predelave, ponovne uporabe ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov in v končni fazi do odlaganja čim manjših količin preostanka odpadkov na deponiji CeROD Novo
mesto. Komunala je na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20)
izvajalec javne službe zbiranja, prevoza in obdelave komunalnih odpadkov. Slednjo zagotavljamo s podizvajalcem Kostak
d.d. Odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov izvaja podjetje CeROD. Ločene frakcije pa
oddajamo prevzemnikom le-teh.
Cilj podjetja je zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in višanje količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru.
V ta namen bomo v letu 2021, skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
(Ur.l. RS, št. 33/17, 60/18), uvedli ločeno zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu
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''od vrat do vrat'' v Sevnici in naselju Orehovo. Verjamemo, da se bodo na tak način količine ločeno zbranih frakcij še
povišale. Ločene frakcije so količine zbrane odpadne embalaže, bioloških, nevarnih, kosovnih odpadkov, ločeno zbranih
odpadkov na zbirnem centru in odpadki, izločeni z obdelavo pred odlaganjem.
Načrtovane količine ločeno zbranih frakcij za leto 2021 so tako za 6,2% višje od ocenjenih 2020, količine odloženih
odpadkov pa nižje za 4,4%. Ocenjujemo, da bo v letu 2021 ločeno zbranih 97,6% vseh zbranih komunalnih odpadkov in le
2,4% vseh zbranih odpadkov odloženih na deponijo. Verjamemo, da je visoka stopnja ločenosti odpadkov posledica
večletnega aktivnega ozaveščanja uporabnikov o možnostih in pomenu ločenega zbiranja odpadkov in pravilnem ravnanju
z odpadki (brošure, koledarji, zloženke, obiski osnovnih šol,…).
Visoka stopnja ločevanja odpadkov je na ravni celotne države in začele so se težave družb za ravnanje z odpadno embalažo
glede prevzema vseh količin embalaže. Država z ukrepi in zakonodajo kot je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 68/18, 84/18), Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s
komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami - ZIURKOE (Ur.l. RS, št. 84/18), Uredba o odpadnih
nagrobnih svečah (Ur.l. RS, št. 25/19) ureja problematiko na področju odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Ob koncu leta
2020 je bil z Ministrstvom za okolje in prostor podpisan Okvirni sporazum o oddaji, prevzemu in obdelavi komunalne
odpadne embalaže, na osnovi katerega se bodo odstranile na zbirnem centru nakopičene količine mešane embalaže.
Poslovanje enote zaradi kompleksnega načina ravnanja z odpadki in ločenimi frakcijami neprestano spremljamo in
vrednotimo realizacijo zastavljenih ciljev ter se sproti prilagajamo spremembam, optimiziramo poslovanje in tok
odpadkov. Za leto 2021 je ob upoštevanju obstoječih cen in ob načrtovanih količinah odpadkov načrtovan ničelni poslovni
izid.

5.1.2.4. Pokopališka, pogrebna dejavnost in 24-dežurna služba
V letu 2021 so predvidene določene spremembe zlasti na enoti pokopališke dejavnosti. Z letom 2020 je namreč Komunala
na osnovi sklenjene pogodbe pričela z upravljanjem vseh pokopališč v občini Sevnica. To predstavlja upravljanje 20
pokopališč in 16 MV. Torej je bilo leto 2020 prvo leto upravljanja vseh pokopališč s pripadajočimi mrliškimi vežicami (MV).
Spremljali smo poslovanje, izvajali potrebne aktivnosti, kar je osnova za načrtovanje stroškov, prihodkov, za plan dela v
letu 2021.
Pogrebno dejavnost je Komunala do sedaj in jo bo predvidoma tudi v letu 2021 izvajala na pokopališčih Sevnica, Boštanj,
Log, Loka, Breg, Razbor, Zabukovje, Podgorje in Rožno. Na željo svojcev pogrebno svečanost izvedemo tudi na drugih
pokopališčih.
Posledično pričakujemo, da se bo v okviru navedenih sprememb povečalo tudi število prvih prevozov v okviru 24-urne
dežurne službe, katero smo začeli izvajati v letu 2019. V okvir te službe je vključen vsak prevoz od kraja smrti na območju
občine do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Planiran fizični obseg
-

pogrebna dejavnost
Število pokopov
Sevnica
izven Sevnice
Skupaj
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Realizirano 2019

Ocena 2020

Plan 2021

74
66
140

50
61
111

64
66
130

Indeks plan 21/
ocena 20
128
108
117
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Načrtovano skupno število pokopov (klasičnih, žarnih in pokopov z raztrosom) je 130. Načrtovan fizični obseg je kar za
17,1% višji od ocenjene realizacije 2020, vendar v okviru realizacij preteklih let. Toda pri oceni 2020 je potrebna
obrazložitev v zvezi s številom pokopov. Ocena fizičnega obsega je narejena na osnovi realizacije od januar – avgust 2020.

-

upravljanje pokopališč

Kot že omenjeno, smo v letu začeli upravljati vseh 20 pokopališč v Občini. Pred tem smo upravljali le pokopališče Sevnica.
Smo v fazi aktivnega urejanja evidenc grobnih prostorov, najemnikov grobov in urejanja katastra pokopališč. Glede na
oceno 2020 upravljamo 4 752 grobnih mest in to je tudi številka, ki jo načrtujemo za leto 2021. Urejanje evidenc je v teku
in je stalna naloga, prav tako vris in vodenje katastra. Do konca novembra 2020 je v kataster vrisanih že 3 345 grobnih
mest. Že v tem trenutku je jasno, da vsa grobna polja niso zasedena oz. nimajo najemnika, nekateri grobovi so prekopani
in na razpolago novim najemnikom, nekateri so sicer urejeni, pa ni znanega najemnika oz. nekateri so še v fazi poizvedbe.
Vsa pokopališča imajo še prosta grobna mesta, eni več, drugi manj, v povprečju pa je prostih mest 10,9%. Za leto 2020
ocenjujemo, da bo obračunano 4 318 grobnin, v letu 2021 nekoliko manj – 4 286, ravno zaradi urejanja podatkov o
najemnikih grobov.

Število
zaračunanih grobnin

Realizirano 2019

Ocena 2020

Plan 2021

1 338

4 318

4 286

Indeks plan 21/
ocena 20
99

Poleg grobnin v okviru pokopališke službe svojcem v primeru pogreba in uporabe MV zaračunavamo tudi najem MV.
Število
zaračunanih
najemov MV

-

Realizirano 2019

Ocena 2020

Plan 2021

79

166

170

Realizirano 2019

Ocena 2020

Plan 2021

25

73

75

Indeks plan 21/
ocena 20
102

24-urna dežurna služba

Število
pokojnikov

Indeks plan 21/
ocena 20
103

V letu 2021 je predvideno za 2,7% več prvih prevozov kot ocenjujemo za leto 2020. Ocena 2020 je prvič na ravni celotne
občine, ko se je postopoma le vpeljal sistem 24-dežurne službe.

Planirani prihodki
-

pogrebna dejavnost

V letu 2021 so planirani prihodki v višini 145.627 EUR in sicer:
prihodki od prodaje storitev (145.127 EUR) – gre za prihodke od izvajanja pogrebnih storitev in so odvisni od števila
pogrebov, ki jih opravi Komunala, kot tudi od vrste, načina pokopa; kot vsa leta je tudi za leto 2020 predvidena
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uskladitev cen pogrebnih storitev z rastjo cen življenjskih potrebščin v predpreteklem letu 2019 – za leto 2021 se tako
cene uskladijo z marcem za 1,8%;
drugi poslovni prihodki v višini 500 EUR - prejete odškodnine za nastalo škodo na opremi, objektih in vozilih, ki so
ustrezno zavarovani.

-

-

upravljanje pokopališč

Prihodki upravljanja vseh pokopališč so načrtovani v višini 116.308 EUR:
prihodki od grobnin v višini 99.885 EUR;
prihodki od najema MV v višini 11.000 EUR; namenjena pokrivanju stroška najemnine Občine; ker je predračunska
najemnina v proračunu Občine v višini 11.000 EUR in prav takšni prihodki od najemna MV, se prihodkov iz naslova
subvencije za pokrivanje stroška najemnine za leto 2021 ne oblikuje;
prihodki od prodaje storitev 3.923 EUR (uporaba hladilnika, čiščenje, ogrevanje MV,…);
drugi poslovni prihodki v višini 1.500 EUR - prejete odškodnine zavarovalnice za nastalo škodo na MV, opremi, vozilih;
Prihodki so opredeljeni ob predpostavki, da se potrdi enotna cena grobnin in najema MV na območju celotne občine. V
letu 2020, ko so se zbirali podatki o prihodkih, stroških, fizičnem obsegu,… iz različnih pokopališč, so bile cene zaračunanih
grobnin in najema MV različne – kot so bile pred prenosom upravljanja iz KS na Komunalo. Za leto 2021 bodo oblikovane
nove, enotne cene za vsa pokopališča. Grobnine bodo diferencirane glede na velikost groba.
V kolikor bodo potrjene predlagane predračunske cene, bodo tudi prihodki v okviru načrtovanih.
-

24-urna dežurna služba

Na osnovi planiranega števila opravljenih prvih prevozov (75) in v letu 2019 potrjene cene 255,94 EUR znašajo letni
prihodki 19.196 EUR. V tem ni vključenih prihodkov od prevoza pokojnih na obdukcijo ali darovanje organov in za
predvidoma 6 primerov letno znašajo 1.050 EUR. Ti prihodki po pri oblikovanju cene po Uredbi o metodologiji oblikovanja
cen 24-urne dežurne pogrebne službe (Ur.l. RS, št. 5/18) znižujejo stroške izvajanja storitve.
Skupni prihodki vseh storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2021 znašajo 282.181 EUR.

Planirani stroški
-

pogrebna dejavnost

Načrtovani stroški so v višini 144.548 EUR in so naslednji:
stroški materiala (22.049 EUR): glavnino (78,6%) predstavljajo stroški pogrebnega materiala za ureditev pokojnega,
izvedbo pokopa, stroški pogonskega goriva so v višini 10,6% vseh stroškov materiala;
stroški storitev (64.690 EUR): sem sodijo stroški pogrebnih storitev drugih pravnih oseb (upepelitve, storitve ostalih
komunalnih podjetij, bolnišnic) – 37.750 EUR, stroški dela pogrebnega moštva in izvajalca tišine na osnovi sklenjene
pogodbe, zavarovalne premije, upravni stroški, stroški vzdrževanja avtomobilov;
strošek dela (53.584 EUR): sorazmeren strošek dela zaposlenih na pogrebni in pokopališki enoti za opravljanje
pogrebne dejavnosti;
amortizacija sredstev podjetja (3.752 EUR): upoštevana amortizacija vozil za pogrebno dejavnost;
prevrednotovalni poslovni prihodki (450 EUR);
finančni odhodki iz finančnih naložb (24 EUR).
-

upravljanje pokopališč

Načrtovani stroški so v višini 116.308 EUR in so naslednji:
stroški materiala (11.834 EUR): glavnino predstavljajo stroški električne energije in ogrevanja za MV (42,2%),
pogonskega goriva, stroški vode, peska, drobnega inventarja, materiala za vzdrževanje pokopališč, varstvo pri delu,…;
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-

stroški storitev (57.371 EUR): sem sodijo stroški urejanja MV, vzdrževanja pokopališč in njihove okolice, odvoz
odpadkov; strošek najemnine za MV znaša 11.000 EUR;
strošek dela (42.670 EUR): predstavlja del stroška dela zaposlenih na pogrebni in pokopališki enoti;
amortizacija sredstev podjetja (4.054 EUR): upoštevana amortizacija infrastrukture osnovnih sredstev podjetja, enote
pokopališke dejavnosti (vozila, kosilnice, oprema MV, motokultivator);
prevrednotovalni poslovni prihodki (360 EUR);
finančni odhodki iz finančnih naložb (19 EUR).

-

24-urna dežurna služba

Načrtovani stroški so v višini 21.325 EUR:
stroški materiala (1.729 EUR): glavnino predstavlja (1.376 EUR) strošek pogrebnega materiala, ostalo so stroški
električne energije, drobnega inventarja, materiala za delo s pokojnikom, varstva pri delu,…;
stroški storitev (1.081 EUR): sem sodi del stroškov urejanja MV, upravnih stroškov,…; ti stroški storitev se znižajo za
512 EUR kot znašajo prihodki zaradi prevozov na obdukcijo oz. darovanje organov; pri oblikovanju predračunske cene
se upoštevajo znižani prihodki v višini 569 EUR;
strošek dela (10.594 EUR): strošek dežurstva in pripravljenosti za 2 delavca, da se lahko omogoči 24 – urna dežurna
služba; dodan še strošek opravljenega dela ob prvem prevozu;
amortizacija sredstev podjetja (146 EUR): upoštevan del amortizacije pogrebnega vozila in transportne krste.
Stroški v višini 21.325 EUR se pri izračunu cene storitve 24-urne dežurne službe znižajo za 1.050 EUR, kolikor znašajo
predračunski prihodki od prevoza pokojnih na obdukcijo ali darovanje organov.
Skupni predračunski stroški na vseh treh enotah znašajo 282.181 EUR.

Planirani poslovni izid
Na enoti je v letu 2021 skupaj predvidenih 282.181 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov, iz česar izhaja ničelni poslovni
izid.
Ničelni izid je ob upoštevanju prihodkov, ki krijejo predračunske stroške. Prihodki bodo v načrtovani višini, če bodo
potrjene ustrezne predračunske cene. Namreč Komunala bo za leto 2021 prvič oblikovala enotne cene najema MV, grobnin
in cen pokopaliških storitev za območje celotne občine oz. na vseh pokopališčih. Cena 24-urne dežurne službe bo
oblikovana ob izdelavi elaborata.

Povzetek
Poslovanje pogrebne in pokopališke enote je v veliki meri odvisno od obsega dela in števila pokopov. Leto 2021 je šele
drugo leto, odkar na osnovi Pogodbe o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje
pokopališč in mrliških vežic upravljamo vsa pokopališča po določilih Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej
(Ur.l. RS, št. 62/16) in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19). Seznanjamo se s
stroški, povezanimi z upravljanjem pokopališč in prav tako s fizičnim obsegom. V letu 2020 smo sistem vzpostavljali, v letu
2021 pa bomo spremljali potek del, storitev in zadeve optimizirali, po potrebi prilagajali. Soočili smo se tudi z nepopolnimi
evidencami najemnikov grobov in napačnimi podatki, zato moramo to urejati še v letu 2021. Prav tako bomo izpopolnili
kataster grobov, kar nam bo olajšalo delo z grobnimi prostori, najemniki in usklajevanjem podatkov.
V okviru razpoložljivih prihodkov bodo na vseh pokopališčih izvajana redna vzdrževalna dela (košnje, urejanje živih mej,
vzdrževanje pokopaliških poti, urejanje MV,…), na nekaterih se bodo naredila večja vzdrževalna dela – nadomestitev
dotrajanih umivalnikov, fontan na pokopališčih, uredila odjemna mesta za odpadke, uredila odvodnjavanja, manjši posegi
bodo izvedeni tudi v nekaterih MV (menjava vrat, ključavnic,…). V naslednjem letu se bo izvajal tudi pregled elektro
inštalacije na vseh pokopališčih in za zagotovitev požarne varnosti pregled ter namestitev gasilnikov, kjer bo potrebno.
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Zaradi odpovedi najema grobov in prekopov grobov bo potrebno na večini pokopališč postopoma zagotoviti in urediti po
eno skupno grobišče za žare.
Storitve 24-urne dežurne službe smo začeli izvajati v letu 2019, saj so občine dolžne po določilih ZPPDej zagotavljati
izvajanje 24–urne dežurne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Po Odloku o gospodarskih
javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17) je izvajalec 24-urne dežurne službe Komunala. Ceno smo v skladu
z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18) z izdelavo elaborata prvič
oblikovali v letu 2019. S sklepom Občinskega sveta št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020 je bila potrjena že obstoječa
cena 255,94 EUR. Po predračunskih stroških 2021 bomo izdelali nov elaborat o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne
službe, iz katerega bo razvidno odstopanje obračunske cene od potrjene. V kolikor bo odstopanje višje od 10%, bomo
elaborat predložili v postopek potrjevanja nove cene pri Občinskem svetu Občine.

5.1.2.5. Javna snaga, urejanje javnih površin
Urejanje javnih površin izvajamo na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih
površin v občini Sevnica z Občino Sevnica. Po pogodbi se izvajajo vzdrževanja:
- javnih prometnih površin (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna
postajališča,…);
- neprometnih površin (parki drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine,
površine, namenjene pešcem ….);
- drugih javnih površin (čiščenje prostorov, vzdrževanje travnih in cvetličnih površin, zasaditev dreves,…).
Zaposleni na enoti javne površine izvajajo dela letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin v KS Sevnica, Boštanj,
Studenec, Šentjanž, Loka, Tržišče, Krmelj, Zabukovje in Blanca.
Za koordinacijo izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju posamezne krajevne skupnosti je
Občina pooblastila predsednike krajevnih skupnosti, ki usklajujejo izvajanje del neposredno s Komunalo. Občina zagotavlja
sredstva za nakup potrebnih strojev in opreme, kar omogoča lažjo, predvsem pa kvalitetnejšo opravljanje storitev. Z
investicijami v ureditev lokalne komunalne infrastrukture ter drugih objektov v lasti občine Sevnica se veča tudi obseg del,
ki ga je letno potrebno opraviti (pločniki, grajsko pobočje, …).
Po sklenjenih pogodbah opravljamo tudi druge storitve: npr. redne preglede in zagotovitev potrebnih servisov igral na
otroških igriščih (Naselje heroja Maroka, drevored Savska cesta, Drožanjska ulica in Lisca).

Planirani stroški
Planirani stroški v višini 500.039 EUR so naslednji:
- stroški materiala (49.388 EUR): stroški materiala za urejanje površin, za vzdrževanje osnovnih sredstev,
pogonskega goriva, gum, drobnega inventarja, varstva pri delu,…;
- stroški storitev (130.822 EUR): stroški storitev drugih pravnih oseb, stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij,
upravnih stroškov, odvoza odpadkov, prevozov; najemnina za uporabo javne infrastrukture na enoti ni
obračunana;
- strošek dela (293.227 EUR): vključen strošek dela zaposlenih na enoti (15 delavcev);
- amortizacija infrastrukture (20.602 EUR): upoštevana amortizacija infrastrukture osnovnih sredstev podjetja,
enote javne površine (kosilnice, avtomobili, traktor, žaga, pometalni stroj,…); novih nabav v letu 2021 na enoti ni
predvidenih;
- drugi stroški (6.000 EUR).
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Planirani prihodki
Prihodke za pokrivanje stroškov na enoti javne površine po pogodbi zagotavlja Občina, zato enota posluje z ničelnim
poslovnim izidom. Skupni prihodki znašajo 500.039 EUR:
- od tega 20.602 EUR znašajo prihodki iz naslova prejetih odškodnin zavarovalnice za odpravo nastale škode na
zavarovanih rečeh in ostali prihodki,
- 479.437 EUR so prihodki Občine.

5.1.2.6. Vzdrževanje občinskih cest
Komunala je izvajalec rednega vzdrževanja 247 km občinskih lokalnih cest na celotnem območju občine na osnovi Odloka
o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 46/14).
Vzdrževanje lokalnih cest zajema letno in zimsko vzdrževanje cest. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja pregledniška
služba, 24-urna pripravljenost, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, brežin, vzdrževanje cestnih objektov, naprav
in ureditev, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, zagotavljanje preglednosti cest, vzdrževanje vegetacije ob
cestah, čiščenje cest, odvodnjavanja meteorne vode, intervencijski ukrepi. Storitve se bodo izvajale na podlagi
Izvedbenega programa vzdrževanja lokalnih cest v občini Sevnica za leto 2021. Izdelujemo tudi elaborate za zaporo lokalnih
cest, katere na osnovi rednih nalog tudi izvajamo.
V zimskem času se izvaja zimska služba, ki omogoča prevoznost cest in varnost prometa v zimskih razmerah. Dela se
izvajajo po Izvedbenem programu zimske službe na lokalnih cestah v občini Sevnica 2020/2021. Pri objektu CČN Sevnica
imamo tudi lastni objekt za skladiščenje soli in peska, ki ga potrebujemo za ustrezno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in je
velikega pomena v logistiki izvajanja te službe.
Zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sezono 2020/2021 bomo zagotavljali z lastnimi kadri, vozili in mehanizacijo ter s
pomočjo podizvajalcev.
Za še učinkovitejše zagotavljanje potrebnega vzdrževanje cest je bil decembra 2019 nabavljen traktor s prikolico, plugom
in posipalcem, v letu 2021 se načrtuje še nabava valjarja za izdelavo muld.
Komunala izvaja redna vzdrževalna dela sama, večja in obsežna vzdrževalna dela pa s pogodbenimi podizvajalci.

Planirani stroški
Planirani stroški v višini 1.050.404 EUR so naslednji:
- stroški materiala (229.892 EUR): največji so stroški materiala za vzdrževanje cest, vozil, pogonskega goriva, gum,
električne energije, drobnega inventarja, varstva pri delu,…
- stroški storitev (560.531 EUR): stroški storitev drugih pravnih oseb, stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij,
upravnih stroškov; stroška najemnine za infrastrukturo na enoti ni obračunanega;
- strošek dela (188.226 EUR): vključen strošek dela zaposlenih na enoti – enoto bremeni 8 delavcev;
- amortizacija infrastrukture (70.348 EUR): upoštevana amortizacija osnovnih sredstev podjetja, na enoti
vzdrževanja cest, vključno s predvidenimi nabavami v l. 2021;
- drugi stroški (100 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (1.307 EUR).
Planirani prihodki
Na enoti vzdrževanja cest so predvideni prihodki v višini 1.073.215 EUR, kar glede na predvidene stroške zagotavlja
pozitivni poslovni izid v višini 22.811 EUR.
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Cilj podjetja v letu 2021 je na enotah javne snage, urejanja javnih površin ter vzdrževanja občinskih cest povišati
učinkovitost dela, izrabo delovnega časa in na javnih površinah tudi širitev dejavnosti na trgu. Enoti sta se v preteklih letih
tehnično in kadrovsko ustrezno opremili in sta sposobni izvajanja kakovostnih storitev, z usposobljenim kadrom.
V prihodnjih letih moramo biti pripravljeni na samostojno izvajanje storitev vzdrževanja cest, saj je z vsakim letom interesa
zunanjih izvajalcev za izvajanje zlasti zimske službe vse manj. Cilj podjetja v okviru te enote je zagotoviti urejenost cest v
občini in posledično varnost prometa.

5.1.2.7. Vzdrževanje javne razsvetljave
Izvajanje te storitve kot gospodarske javne službe opredeljuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20), samo izvajanje službe pa opredeljuje Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
(Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).
Komunala je pričela z izvajanjem te dejavnosti na osnovi sklepa Občine Sevnica o prenosu izvajanja gospodarske javne
službe javne razsvetljave v Občini Sevnica javnemu podjetju (št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27.07.2018) in z januarjem
2019, kar je opredeljeno s Pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini
Sevnica. Ta pogodba podrobneje določa tudi pravice ter obveznosti izvajalca in naročnika, način financiranja službe.
Vzdrževanje javne razsvetljave obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih
objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje
v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Komunala izvaja to gospodarsko javno službo
ob državnih cestah znotraj naselij, lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah.
Komunala je prvo leto vzdrževanje javne razsvetljave izvajala s strokovno usposobljenimi podizvajalci, zagotovila pa tudi
zaposlenega na Komunali za spremljanje težav in napak na razsvetljavi. Glede na poslovanje oz. izkušnje preteklega leta
so za leto 2021 predvideni naslednji stroški enote:
- strošek materiala za vzdrževanje (2.000 EUR)
- strošek storitev zunanjih izvajalcev (49.410 EUR).
Ti stroški v skupni višini 51.410 EUR bodo skladno s sklenjeno pogodbo kriti iz občinskega proračuna.

5.1.2.8. Distribucija in oskrba z zemeljskim plinom - PLINOVOD
Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20) in Odloka o spremembi
Odloka ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20) se med glavne
dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica s 01.01.2021 vključi neobvezna gospodarska javna služba oskrbe s plinom. Občinski
svet Občine Sevnica je na 17. redni seji, dne 23.09.2020, sprejel sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod Sevnica d.o.o
(Plinovod) k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Postopek pripojitve določa ZGD-1. Vsa vprašanja v zvezi s
pripojitvijo so v pristojnosti direktorja družb, ki podpišeta pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa. Pripojitev se bo
izvedla po stanju osnovnega kapitala podjetja Plinovod na dan vpisa pripojitve v sodni register. Nameravano pripojitev
morata pregledati nadzorna sveta obeh družb in o tem izdelati pisno poročilo.
Dejanja iz naslova poslovanja podjetja Plinovod se bodo štela kot opravljena za račun Komunale od vključno 01.01.2021
dalje, pravni učinek v korist Komunale pa bodo imela šele z vpisom pripojitve v sodni register. Z dnem vpisa pripojitve v
sodni register se bodo prenesle pravice in obveznosti iz Plinovoda na Komunalo. S tem bo podjetje Plinovod prenehalo
obstajati, zakonitemu zastopniku (po sklepu občinskega sveta naloge v.d. direktorja opravlja Mitja Udovč) pa bodo s tem
dnem prenehala vsa pooblastila za zastopanje. Skladno s sprejetimi sklepi iz občinskega sveta se na podjetje Komunala ne
prenaša infrastruktura za izvajanje GJS za distribucijo zemeljskega plina in poslovni prostor v stavbi Trg Svobode 9.
Navedeno s 1.1.2021 postane last Občine.
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Dejavnost Komunale v zvezi z oskrbo s plinom kot tudi najem infrastrukture je podrobneje opredeljen v Pogodbi o
poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim plinom, sklenjene med Občino Sevnica in Komunalo.
Komunala bo na območju mesta Sevnica opravlja dve energetski dejavnosti, prva kot operater na distribucijskem omrežju
zemeljskega plina v mestu Sevnica (ODS), druga dejavnost pa bo dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki so priključeni na
plinovodno omrežje.
Za nemoteno distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju Sevnica bomo skrbeli za vzdrževanje, širitev in varno
obratovanje plinovodnega omrežja, v skladu s tehničnimi predpisi za plinovodna omrežja in v skladu z Energetskim
zakonom, ki je krovni dokument za izvajanje energetskih dejavnosti. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je
regulirana. Regulator je Agencija za energijo v Mariboru. Zaobdobje 2019 do 2021 je potrjen Akt o določitvi omrežnine. S
pripojitvijo podjetja bodo v letu 2021 te tarifne postavke, vezane na distribucijo zemeljskega plina, za podjetje Komunala
ostale enake kot so potrjene za podjetje plinovod.
Druga dejavnost je dobava zemeljskega plina odjemalcem na sevniškem plinovodnem omrežju, kjer bomo v konkurenci z ostalimi
10-imi dobavitelji dobavljali zemeljski plin končnim odjemalcem. Dejavnost dobave zemeljskega plina ni regulirana, veljajo pa
pravila, določena v Energetskem zakonu in ostali zakonodaji (Uredba o delovanju plinskega trga). Konkurenčnost na trgu bomo
poskušali obvladovati z obvladovanjem stroškov in svetovanjem odjemalcem za učinkovito in varno rabo plina.
Iz podatkov letnega poročila podjetja Plinovod je razbrati, da so se prvi odjemalci zemeljskega plina priključili na
distribucijski sistem in pričeli uporabljati plin že leta 1993. V zadnjih 7 letih se je občutno povečala menjava ogrevalnih naprav
zaradi dotrajanosti (preko 20 let uporabe), predvsem pa zaradi menjav s sodobnejšimi napravami z boljšimi izkoristki, ki
dosegajo zmanjšanje porabe tudi do 15 %. Distribuirane količine plina se v primerljivih temperaturnih pogojih občutno
zmanjšujejo, kljub nespremenjeni priključni moči. To je v veliki meri posledica energetskih sanacij objektov in splošnega
varčevanja pri porabi energentov.
Prihodki na tržni dejavnosti se pridobivajo s prodajo zemeljskega plina uporabnikom na sevniškem omrežju. Podjetje
Plinovod ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo za dobavo zemeljskega plina s podjetjem Geoplin za leto 2021. S
pripojitvijo podjetja določila navedene pogodbe veljajo tudi v naprej za podjetje Komunala. Na omrežju, dolžine cca 31
km, je okoli 660 uporabnikov (550 gospodinjstev, 110 poslovnih prostorov) in le del njih je hkrati tudi kupcev plina pri
istem podjetju. Letne količine porabljenega plina na omrežju so okoli 1,75 milijona m3.
Širitev plinovodnega omrežja je v prihodnjem obdobju predvidena predvsem na nova poselitvena območja ob Planinski
cesti, stanovanjski soseski Sončni gaj in širitvi zazidljivega območja Drožanjska cesta. Prav tako bomo glede na potrebe
skupaj z Občino pristopili k načrtovanju širitve distribucijskega sistema ob poslovnih conah v Boštanju in Radni ter v
nadaljevanju proučili še možnost zagotovitve gospodinjskega odjema plina na delu območja naselja Boštanj.
Že v naslednjem letu je predvidena tudi sanacija plinovodnega omrežja na več odsekih in sicer v okviru urejanja struge
Sevnične. Smiselno je, da se v tem času zamenja dotrajano omrežje na odsekih, kjer je sanacija potrebna.
Za leto 2021 so načrtovani stroški in prihodki na podlagi ocene poslovanja podjetja Plinovod za leto 2020 in znanih dejstev
v zvezi s poslovanjem te enote v letu 2021.
Planirani stroški
Na enoti oskrbe s plinom so planirani stroški v višini 389.037 EUR:
- stroški materiala (93.870 EUR): stroški nabave zemeljskega plina, materiala za vzdrževanje omrežja, vozil,
pogonskega goriva, električne energije, drobnega inventarja, varstva pri delu,…
- stroški storitev (202.563 EUR): stroški storitev drugih pravnih oseb, stroške omrežnine, stroški vzdrževanja,
zavarovalnih premij, upravnih stroškov; najemnina za infrastrukturo na enoti znaša 37.819 EUR;
- strošek dela (92.250 EUR): vključen strošek dela zaposlenih na enoti;
- amortizacija infrastrukture (22 EUR);
- drugi stroški (324 EUR);
- drugi odhodki (8 EUR).
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Planirani prihodki
Prihodki za pokrivanje stroškov na enoti oskrbe s plinom so predvideni v višini 391.131 EUR in so sestavljeni iz:
• čisti prihodki od prodaje (390.679 EUR): vključujejo prihodke od zaračunane omrežnine za distribucijsko omrežje
in prihodke od prodaje zemeljskega plina;
• drugi prihodki (452 EUR).
Na enoti je na osnovi predvidenih stroškov in prihodkov načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 2.094 EUR.

5.1.3. KLJUČNI CILJI IN NALOGE V LETU 2021 ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

-

-

zagotoviti pogoje za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti, za katere je podjetje pristojno po obstoječih veljavnih aktih,
izdelati elaborate oblikovanja cen komunalnih storitev za leto 2021 in z racionalizacijo doseči cene, ki bodo zagotavljale
ničelni poslovni rezultat,
zniževati cenovno subvencijo Občine,
povečati kakovost izvajanja komunalnih in drugih storitev in s tem še bolje zadovoljiti potrebe, želje in pričakovanja
lastnika in uporabnikov storitev,
povečati prepoznavnost in ugled podjetja, tudi s sodelovanjem v projektih v in izven občine,
stalno izboljševati komunikacijo in odnose med zaposlenimi v podjetju in njihovo pripadnost podjetju,
se vključevati v investicije izgradnje komunalne infrastrukture,
izvajati notranji nadzor oskrbe s pitno vodo po sistemu HACCP,
izvesti potrebne sanacije na sistemih oskrbe s pitno vodo, vključno z ureditvijo objektov vodovodnega sistema,
zagotavljati kakovostno oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom na javnih vodovodih v vsakem trenutku in zagotoviti
minimalno število neskladnih vzorcev pitne vode (cilj 0%),
zagotavljati ustrezno pripravo pitne vode na vseh odsekih vodovodnih sistemov,
zmanjšati porabo energije na enoto načrpane in prodane vode z aktivnim iskanjem okvar na vodovodnem sistemu,
odpravljanjem le-teh ter z zamenjavo dotrajanih črpalk,
s stalnimi obnovami dotrajanih odsekov vodovodnega sistema zmanjšati število okvar na vodovodnem omrežju in s
tem vodne izgube (cilj max 25% vodnih izgub),
skladno z veljavnimi predpisi in uveljavljenimi aktivnostmi v sodelovanju z Občino postopno vključevanje vaških in
drugih zasebnih vodovodov v sistem javne oskrbe s pitno vodo, zlasti vodovodov, ki so v aglomeracijah, v katerih se
mora zagotoviti javna služba v okviru izvajalca javne službe, in tudi tistih vodovodov, kjer oskrba s pitno vodo ni varna,
dolgoročno zagotoviti dodatne kapacitete novih vodnih virov ter sanirati in ohranjati obstoječe, s čimer se zagotavlja
širitev mreže javnih vodovodov in zagotavljajo rezervni vodni viri,
nemoteno obratovanje čistilnih naprav ter doseči njihovo optimalno delovanje in učinkovitost čiščenja,
izdelati program odvajanja in čiščenja odpadnih voda in evidenco greznic - uporabnikom bomo na osnovi programa
zagotovili praznjenje greznic skladno z veljavno zakonodajo na 3 leta;
v sodelovanju z lastnikom izvajati skupne aktivnosti za dosego ciljev iz sprejete novelacije Študije odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini in veljavne Uredbe,
povečati količino ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev na izvoru s povečanjem števila ekoloških otokov,
ozaveščanjem uporabnikov,
v Sevnici in v naselju Orehovo uvesti ločeno zbiranje odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže pri
individualnih uporabnikih,
povečati količine zbranih bioloških odpadkov,
nadaljevanje izvajanja zbiranja kosovnega odpada preko celega leta na poziv uporabnikov,
zmanjšati količino odloženih ostankov odpadkov na odlagališču z maksimalno obdelavo odpadkov pred odlaganjem,
izvedba akcije zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov v jesenskem času,
optimizirati pobiralne poti odpadkov,
uporabnikom omogočiti izvajanje storitev urejanja zasebnih površin,
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kakovostno vzdrževati pokopališča v upravljanju, vključno z mrliškimi vežicami, saj so ogledalo kraja,
oblikovati enotno ceno grobnin in najema mrliških vežic za celotno občino,
vzpostaviti in ažurirati digitalni kataster vseh pokopališč v občini Sevnica,
urediti evidence najemnikov grobov,
vzdrževati in izboljševati stanje na zelenih in sivih javnih površinah ter lokalnih in drugih cestah v občini in s tem
prispevati k boljšemu bivanjskemu okolju,
stalno obnavljati in nabavljati osnovna sredstva za izvajanje posamezne dejavnosti in v poslovni proces vključevati nove
sodelavce (nove zaposlitve),
izvajati za podjetje novo dejavnost oskrbe s plinom, jo racionalizirati, optimizirati.
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5.2.

TRŽNE DEJAVNOSTI

Načrt poslovanja za leto 2021 temelji na razpoložljivih virih in potrebah samega podjetja, predvidenega investicijskega
potenciala na področju komunalne (obnovitvene in razširitvene investicije) in cestne infrastrukture, navedenih v
proračunu Občine.

VODOOSKRBA
Dejavnost gradnje in vzdrževanja vodovodnih sistemov bo obsegala obnovitvene in razširitvene investicije v sklopu
povezovanja in širjenja vodovodnih sistemov, ki so predvidene s proračunom Občine za leto 2021. Pristojnost podjetja za
vodenje investicij je opredeljena v pogodbi o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture. Predvideno je
nadaljevanje gradnje in rekonstrukcije vodovodnih sistemov (cevovodi, vodni viri, vodohrani…) predvsem na tistih
območjih občine, kjer so v letu 2021 predvidene obnove, rekonstrukcije oz. novogradnje predvsem javne komunalne in
cestne infrastrukture.
Večja investicijska vlaganja na področju vodooskrbe:
MHE Pecelj
Na vodovodnem sistemu Sevnica je bil na odseku novozgrajenega vodovoda med zajetjem Dolna in obstoječim
raztežilnikom v letu 2020 zgrajen nov raztežilnik Pecelj. Za izkoriščanje vodnega potenciala med zajetjem Dolna in novim
raztežilnikom Pecelj je bil namen v objekt vgraditi tudi malo hidroelektrarno. V raztežilniku je že nameščena Peltonova
turbina, generator, regulacijska oprema in ostale strojne ter elektro instalacije. Predvidena moč turbine bo znaša cca 30
kW. Proizvedena električna energija bo oddana v elektro omrežje. V letu 2021 bo pridobljeno uporabno dovoljenje in
vgrajena regulacija s krmiljenjem elektrarne ter vzpostavljena telemetrija elektrarne in vodovodnega sistema Sevnica –
MHE Pecelj – VH Dolna.
Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov
Namen izvedbe projekta je vzpostaviti enovit in kakovosten sistem oskrbe s pitno vodo na območju občine Sevnica ter s
tem odpraviti težave, s katerimi se srečujejo prebivalci občine na področju vodooskrbe in s tem zadostiti sledečim ciljem
projekta:
- povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: na območju
skupnega vodovodnega sistema (VS Sevnica, Blanca, Primož, Nova Gora in Krmelj) bo v letu 2023 zagotovljen varen
dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 11.286 prebivalcem, kar je za 810 več kot pred izvedbo projekta
(10.476).
- oskrba z vodo: dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo - na območju celotnega skupnega vodovodnega
sistema bo dodatno 810 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno
stanje.
Glavni cilji in nameni projekta so:
- priključitev obstoječih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod v upravljanju Komunale Sevnica, ker imajo
dolgoročno nezadostne obstoječe vodne vire in s tem moteno oskrbo s pitno vodo;
- povezati vodooskrbne sisteme JV Sevnica in JV Primož (povezovanje levega (JV Sevnica, JV Blanca) in desnega
brega (JV Krmelj, JV Primož, JV Nova gora) v skupni sistem) tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v
primeru izpadov vodnih virov desnega brega, del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica;
- gravitacijsko povezati višje ležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica - z višje ležečimi deli Drožanja in Svetega
Roka, kamor se sedaj voda prečrpava.
Hidravlična optimizacija vodooskrbe, bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov (akumulacija vode, zagotovitev ustreznih
pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja vode v višje ležeče predele in več nadomestne - gravitacijske vodooskrbe,
razporeditev viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).
Projekt sodi v obseg sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
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Odseki vodovodnih sistemov, predvidenih za izvedbo v sklopu projekta:
Odsek 1: Vodovod Primož (odsek Preska – Lukovec); priključitev novih uporabnikov na JV v upravljanju Komunale Sevnica
– na območju naselja Lukovec se priključuje 187 prebivalcev;
Odsek 2: Vodovod Sevnica –Primož (odsek Log – Orle); predvidena rešitev zajema povezavo vodooskrbnih sistemov JV
Sevnica in JV Primož (povezovanje levega in desnega brega v skupni sistem) tako, da bo mogoče ob povečani porabi
oziroma v primeru izpadov vodnih virov na JV Primož del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Predlagana
črpalna količina s strani projektanta znaša 7 l/s.;
Odsek 3: Prečrpališče Log;
Odsek 4: Vodovod Šentjanž – povezava na vodovod Krmelj 1. in 3. faza; priključitev novih uporabnikov na JV Komunale
Sevnica – 130 prebivalcev naselja Šentjanž (območja Gabrje, Gaj, Glino, Primštal, Veternik, Češnjice, Turn, Potok, Šentjanž,
ki vsi spadajo pod naselje Šentjanž);
Odsek 5: VH Šentjanž;
Odsek 6: Vodovod Zabukovje - Sevnica (odsek Metni vrh – Drožanje); odsek bo zagotovil ustrezno povezavo med
višjeležečimi vodnimi viri Podskalica in mestom Sevnica – višjeležečimi deli Drožanja in Sv. Roka, kamor se sedaj voda
prečrpava. Dodatno se bo priključilo 15 prebivalcev naselja Metni vrh;
Odsek 8: Vodovod Sevnica – Breg – Loka; predvideni odsek bo zagotovil kvalitetno vodooskrbo za 406 dodatno priključenih
prebivalcev, ki se sedaj oskrbujejo preko lokalnih javnih vodovodov Šentjur na Polju (87 oseb), Okroglice - Močivnik (35
oseb), Breg (85 oseb), Razbor- Lisce (98 oseb) in Cerje - Ledina (101 oseb);
Odsek 12: Vodovod Handija; priključitev novih uporabnikov na JV Komunale Sevnica - 72 prebivalcev dela naselja Poklek
nad Blanco.
V letu 2021 bo Občina Sevnica izvedla javni razpis za izbor izvajalca del.
Na področju povezovanja in vzdrževanja vodovodnih sistemov je v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi potrebno
zasledovati cilj, da se znatno poviša delež prebivalcev, ki bi po Pravilniku o oskrbi s pitno vodo morali biti priključeni na
javni vodovod. Hkrati se bodo z navedenimi obnovami in investicijskim vzdrževanjem delu prebivalcev, ki so že priključeni
na javni vodovod, izboljšale hidravlične razmere in varnost zagotavljanja dobave pitne vode.
Zaposleni v enoti tržne dejavnosti zagotavljajo tudi izvajanje operativnih nalog rednega vzdrževanja vodovodnih
priključkov (obnova vodovodnih priključkov, menjave vodomerov,….) ter odpravo okvar in vzdrževanje objektov
vodovodne infrastrukture.

KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE
Predvideno je nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijske sisteme in čistilne naprave v upravljanju podjetja.
Predvidene so potrebne obnove in dograditve krajših odsekov dotrajane in poddimenzionirane kanalizacije, predvsem na
območju mesta Sevnica in naselja Boštanj.

RAVNANJE Z ODPADKI
Skladno z Uredbo o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17) bomo v letu 2021
pričeli z uvajanjem ločenega zbiranja odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu od vrat do
vrat v mestu Sevnica in naselju Orehovo. Predviden je nakup posod in pričetek vzpostavitve odvoza embalaže. Zbiranje
mešane embalaže je potrebno zagotoviti v naseljih z več kot 300 prebivalci.

CESTNA INFRASTRUKTURA – investicijsko vzdrževanje
V sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest bodo izvedene potrebne aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti ter
zagotavljanje normalne prevoznosti občinskih cest. Na več odsekih lokalnih cest nameravamo opraviti inženirska in
gradbena dela, predvidena v proračunu Občine Sevnica in letnem planu vzdrževanja cest.
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Tako kot v letu 2020 nameravamo tudi v letu 2021 za potrebe podjetja in lokalnih skupnosti (Občina Sevnica, krajevne
skupnosti…) izvesti enovito javno naročilo za izvedbo asfaltacij lokalnih cest in javnih poti za celotno območje občine
Sevnica.

PROJEKT VARUJ O(KO)LJE (Projekt LAS POSAVJE - sklad ESRR)
Je inovativen projekt na področju varovanja in oskrbe okolja. Projekt rešuje problematiko odpadnega jedilnega olja, ki
ga prebivalci nepravilno odlagajo v kanalizacijske cevi in greznice. V ta namen smo partnerji v letu 2019 že izvedli pilotni
projekt Z.O.J.O. (prvi tovrstni projekt v celotni Sloveniji), v okviru katerega so začela gospodinjstva v LAS Posavje zbirati in
v postavljene ulične zbirne posode odlagati odpadno jedilno olje, ki smo ga nato v filtrirni postaji Sevnica predelali v
ekološko gorivo (pa tudi druge inovativne produkte) za prevoz vozila za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Gre za princip
krožnega gospodarstva in ZERO WASTE. Na ta način smo prispevali k čistejšemu okolju preko zmanjšanja količin napačno
odloženega jedilnega olja na viru, kar vse pozitivno vpliva na onesnaževanje tal in virov pitne vode (manjša obremenitev
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav).
Ker je šlo za pilotni projekt s področja ohranjanja in varovanja narave v Sloveniji in so bili rezultati odlični, smo s tem
ustvarili paleto dobrih praks, ki služijo kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa so prenosljivi tudi na druge
občine, regije, pa tudi izven države. Naš koncept si namreč ogledujejo komunalna podjetja iz cele Slovenije, predstavljen
pa je bil tudi na Italijanskem sejmu ECOMONDO 2019.
V okviru projekta bomo nabavili agregat, ki bo deloval na podlagi predelanega odpadnega jedilnega olja (zaprt krog
ponovne uporabe), prevažalo pa ga bo delovno/multifunkcijsko vozilo.
Tri ključni cilji projekta:
• Demonstracija primera projekta krožne ekonomije na način sodelovanja javnosti: ozaveščenost lokalnih
prebivalcev o ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi trajnostni nadaljnji uporabi ter učenju ranljivih
skupin o pomembnosti zbiranja in predelave na konkretnih primerih.
• Ohranitev ekosistemov, predvsem vodnih virov: zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v kanalizacijske
sisteme in s tem tveganja za onesnaženje podtalnih voda.
• Zmanjšanje stroškov delovanja javnega komunalnega sistema: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v
občinah na območju in zmanjšanje stroškov centralnih čistilnih naprav na območju LAS.
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5.3.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, RAZVOJ, OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE

Daljinski nadzor objektov javne infrastrukture
Pri upravljanju komunalne infrastrukture je že zagotovljen stalen daljinski nadzor nad glavnimi objekti vodovodnega
sistema in čistilnimi napravami v upravljanju našega podjetja. Komunikacija poteka preko interneta ter GPRS mobilne
komunikacije.
Sistem daljinskega nadzora se je v preteklih letih redno dograjeval in posodabljal. V letu 2021 bomo v v sistem
daljinskega nadzora vključili še VH Čanje na JV Blanca in VH Beršnjakov hrib na JV Sevnica. Ostali večji objekti so v sistem
že vključeni.
Ker je vodovod Blanca edini večji vodovod v upravljanju Komunale, ki ima redno pripravo pitne vode, nima pa še
analizatorja za samodejno uravnavanje koncentracije prostega klora v vodi, bomo v letu 2021 na vrtino Blanco namestili
analizator in on-line meritve prenesli na SCADO.

Daljinsko odčitavanje stanja vodomerov
V okviru upravljanja vodovodnih sistemov skrbimo za reden nadzor, kontrolo in menjavo vodomerov v skladu z
zakonodajo. Vseh vgrajenih vodomerov na vodovodnih sistemih je 4 667.
Popis vodomerov se je v preteklosti izvajal ročno, kasneje s terminalom in črtnih kod, z letom 2018 pa se je namestil nov
program eMR za popis vodomerov, ki omogoča daljinski popis. Od tedaj se tako vgrajujejo samo še vodomeri, ki so
opremljeni z radijskim oddajnikom, kar omogoča daljinski popis. Do konca leta 2020 ocenjujemo, da bo skupaj vgrajenih
že 2 453 daljinskih vodomerov.
V letu 2021 bomo nadaljevali z menjavo in vgradnjo daljinskih vodomerov – predvideno je 881 rednih menjav.
Predvidena je zamenjava še dela vodomerov, katere je potrebno zamenjati zaradi prenosa upravljanja. Takšnih
vodomerov je še okoli 150.
V roku nadaljnjih 3 let bodo vsi vodomeri opremljeni z oddajniki in bo tako omogočen popis vodomerov pri uporabnikih
večkrat letno in ne zgolj enkrat na leto.

Poslovno informacijski sistem
Poslovno informacijski sistem 3TAV omogoča obračun komunalnih storitev, izterjavo dolžnikov, obračun investicij, s
povezavo na e-popis se vrši neposreden obračun brez ročnega vpisa stanja porabe vode pri uporabnikih. S posodobitvijo
sistema se je omogočila tudi povezava na program GIS, ki prikazuje kataster javne infrastrukture v upravljanju.
Obstoječemu programu se je dodal tudi modul skladiščno poslovanje, ki optimizira izdajo materiala iz skladišča.
Oblikovala se je nova položnica za obračun komunalnih storitev, katera je po našem prepričanju bolj pregledna kot je
bila predhodna. Uvedel se je tudi sistem EBA – sistem, ki omogoča hitro, varno in enostavno izmenjavo poslovnih
dokumentov med gospodarskimi subjekti s pomočjo elektronskega poslovanja in hranjenja dokumentov v elektronski
obliki.
Proračunskim porabnikom se izvaja obračun preko e-računa, omogočilo se je tudi sporočanje stanja vodomera preko
spletne strani, zavihek ''Moji računi''. Preko zavihka lahko uporabniki poleg sporočanja stanja dostopajo tudi do svojih
podatkov o zaračunanih komunalnih storitvah in sami kontrolirajo kartico plačilnega prometa. Uporabo teh možnosti
želimo v letu 2021 še vzpodbuditi.
V letu 2021 se bo izvedla BIS nadgradnja poslovnega programa 3TAV, ki predstavlja novo, posodobljeno verzijo
poslovnega programa.
Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi vezane na nadgraditev programa GIS z modulom, ki je zasnovan za poročanje o
izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poročila je potrebno izdelati vsako
leto in jih elektronsko posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor. Sedaj se podatki analizirajo ročno.
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Digitalizacija katastra komunalnih objektov in naprav
Pregled nad katastrom javne infrastrukture nam omogoča program GIS, katerega redno posodabljamo in nadgrajujemo.
V digitalnem katastru podjetja je skupno vrisanega že preko 331,16 km vodovodnega omrežja ter 60,92 km kanalizacije
(glavni vodi, primarna in sekundarna omrežja ter pripadajoči objekti). Sproti se vrisuejo tudi manjša rekonstrukcijska
dela, prestavitve, posodobitve strojnih inštalacij črpališč in vodohranov. Vris vsebuje tudi sheme in slike vgrajene
armature za lažje upravljanje, vzdrževanje in posodobitve omrežja.
Podatke gospodarske javne infrastrukture se posreduje Geodetski upravi RS za izdelavo zbirnega katastra gospodarske
javne infrastrukture.
V letu 2021 bomo nadaljevali z vrisom celotnega katastra javne infrastrukture v GIS in ga s tem izpopolnili. V preteklih
letih se je izvajalo usklajevanje podatkov partnerjev, uporabnikov v programu 3TAV z objekti v katastru javne
infrastrukture. Usklajenih je že 7 008 partnerjev, v letu 2021 jih za uskladitev ostale le 8 - pri teh gre za primere, kjer ni
jasnih podatkov o partnerjih. Po končani povezavi bodo na katastru vidni vsi poslovni partnerji, uporabniki, kar bo
omogočilo boljši pregled nad uporabniki komunalnih storitev kot tudi nad fizičnim obsegom storitev.
V dogovoru z Občino se je že v letu 2018 začel tudi vris katastra in evidence najemnikov grobov za vsa pokopališča v
občini Sevnica, skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Urejen je kataster pokopališč Sevnica,
Boštanj, Log, Zabukovje, Podgorje, Kompolje, Šentjur na Polju in Loka pri Zidanem Mostu. Skupaj je vrisanih 3 345
grobov, na nekaterih pokopališčih že v celoti, na nekaterih delno, v kataster je potrebno v celoti vrisati še grobove za 7
pokopališč. Ta dela se bodo izvajala v letu 2021.

Sodelovanje z javnostjo
Podjetje deluje v okolju in med ljudmi, kateri se morajo zavedati pomena čistega okolja. Namreč brez njihove pomoči
nam ne bo uspelo realizirati zastavljenih okoljskih, poslovnih ciljev in politike podjetja.
Ni zadosti, da javnosti posredujemo zgolj informacije o pomenu čistega okolja, naša naloga in poslanstvo je, da ljudi
naučimo pravilnega ravnanja, jim svetujemo in smo jim zgled. O aktivnostih, novostih, nasvetih, koristnih informacijah
javnost obveščamo preko obvestil na zadnji strani položnice, preko spletnih strani našega podjetja, preko člankov v
lokalnih časopisih, zloženk, dopisih uporabnikom. Posebna vrsta obveščanja uporabnikov o komunalnih storitvah je
izdaja že dveh knjig z opisom komunalnih dejavnosti.
S področja izvajanja dejavnosti in širše si bomo prizadevali v čim večjem obsegu, kot družbeno odgovorno podjetje,
sodelovati in povezovati se z:
osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami (tehnični dnevi, otroški parlament, omogočanje opravljanja praks dijakom
in študentom, vodeni ogledi po objektih za ločeno zbiranje odpadkov, čistilne naprave, zbiralne akcije papirja…),
z društvi in drugimi organizacijami na področju občine Sevnica (Univerza za tretje življenjsko obdobje, KŠTM,…),
s podjetji na področju urejanja komunalne infrastrukture in optimizacije internih procesov vezanih na GJS.
Vodno bogastvo kot ga imamo v Sloveniji in tudi v občini je neprecenljive vrednosti. Ukrepati moramo pravočasno, da
ohranimo trenutno stanje kakovosti in količin voda. O kakovosti vode oziroma rezultatih analiz na vseh javnih vodovodih
v občini vsako leto obveščamo naše uporabnike preko zadnje strani položnice, spletne strani podjetja ter preko časopisa
Grajske novice ali Posavski obzornik, katerega prejme vsako gospodinjstvo v občini. Obveščanje o samih načinih
obveščanja v primerih neskladnosti pitne vode in potencialnega tveganja uporabe pitne vode za zdravje uporabnikov
poteka preko zadnje strani položnice v januarju vsakega koledarskega leta ter spletne strani podjetja. Ko pride do
neskladnosti, so uporabniki skladno z načrtom obveščanja seznanjeni preko radia, centra za obveščanje, spletne strani,
oglasnih desk ali individualni uporabniki neposredno.
Veliko pozornost posvečamo tudi vodovodom, ki niso v upravljanju Komunale, temveč krajevnih skupnosti in vaških
vodovodnih odborov. Zaradi prevezav obstoječih sistemov je vsako leto teh vodovodov manj. Nudimo jim nasvete za
zagotavljanje boljše kakovosti pitne vode in izvajamo storitve odgovorne osebe in posledično se na teh vodovodih kot
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tudi na ravni celotne občine skozi leta kakovost vode in varnost oskrbe s pitno vodo izboljšuje. Nekaj sklenjenih pogodb
o sodelovanju pri zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo imamo tudi na zasebnih vodovodih.
Ena izmed glavnih dejavnosti našega podjetja je tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Izrednega pomena ustreznega
odvajanja in čiščenja odpadnih voda se kot enega izmed ključnih dejavnikov ohranjanja zalog kakovostne pitne vode vse
bolj zavedamo in dajemo temu vse večji poudarek. Zopet so tu ciljna skupina vzgojno - izobraževalne ustanove, ki jih z
veseljem povabimo na ogled čistilnih naprav in jim predstavimo njihovo delovanje, pomen za okolje. Za ogled niso
zainteresirane le šole, temveč tudi skupine odraslih, ki želijo razširiti svoja znanje in vedenje o čistilnih napravah. Ostale
uporabnike obveščamo o njihovih obveznostih in nalogah preko člankov v lokalnih časopisih, spletne strani podjetja,
zloženk.
Posebna skupina uporabnikov so lastniki hišnih čistilnih naprav, ki morajo svoje naprave redno vzdrževati skladno s
poslovnikom proizvajalca naprave. Naše podjetje ima z lastniki sklenjene pogodbe o nadzoru nad čistilnimi napravami,
na osnovi katerih spremljamo delovanje evidentiranih naprav, si nabiramo dragocene izkušnje in na osnovi pridobljenih
znanj svetujemo lastnikom glede vzdrževanja in novim uporabnikom glede nabave ustrezne naprave.
Glavnina našega ozaveščanja je na področju pravilnega ravnanja z odpadki. Ozaveščanje je v smeri ločenega zbiranja
odpadkov, o pomenu tovrstnega načina ravnanja z odpadki, o možnostih ločenega zbiranja. Da ločeno zbiranje
približamo uporabnikom v strnjenih naseljih, bomo z letom 2021 začeli z ločenim zbiranjem embalaže pri individualnih
uporabnikih v naseljih Sevnica in Orehovo. Pred tem bodo gospodinjstva v teh naseljih dobila letake o ločenem zbiranju
embalaže. Vsa gospodinjstva v občini pa bodo prejela urnik odvoza odpadkov za leto 2021.

Izvajanje naših dejavnosti je podrejeno varovanju okolja, zato je okoljsko osveščanje in informiranje javnosti bistvenega
pomena za dosego cilja. Javnost od nas pričakuje informacije, napotke, nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo,
odpadno vodo in odpadki.
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5.4.

KADRI

5.4.1. ZAPOSLENI
Človeški kapital je ključ do uspeha in doseganja zaželenih ciljev. Skrbeli bomo, da bodo zaposleni strokovno usposobljeni
in motivirani. Z učinkovitim vodenjem in upravljanjem bomo strmeli k povečanem obsegu zavzetosti zaposlenih z
namenom pozitivno vplivati na učinkovitost in uspešnost podjetja.
Kot nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje bomo nadaljevali z izvajanjem izbranih ukrepov in tako tudi
naprej zagotavljali prijazno delovno okolje za zaposlene v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
zaposlenih, saj družini prijazna organizacijska kultura izboljšuje izkoristek vlaganja v kadre, zmanjšuje fluktuacijo kadrov,
povečuje pripadnost podjetju in produktivnost.
Podjetje je od leta 2001 vključeno v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene. Kot družbeno odgovorno
podjetje bomo za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenim tudi po upokojitvi še naprej zagotavljali dodatno
pokojninsko zavarovanje za vse zaposlene, kar je tudi obveza podjetja po veljavni Kolektivni pogodbi komunalnih
dejavnosti. Zaposleni imajo možnost pristopiti tudi h kolektivnem nezgodnem zavarovanju v podjetju.

PROMOCIJA ZDRAVJA IN ZMANŠEVANJE ABSENTIZMA
V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi, namenjene zmanjšanju absentizma. Zaposlenim bomo ponudili možnost
preventivnih cepljenj. Vlagali bomo v zdravje zaposlenih, stimulirali nekoriščenje bolniškega staleža, skrbeli za dobre
medsebojne odnose in pozitivno klimo v podjetju, preprečevali morebitno trpinčenje na delovnem mestu in skladno z
Izjavo o varnosti izvajali izobraževanja in usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.
V letu 2021 bomo delavcem ponudili tudi ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja »PRVA-zdravje«, s katerim
bomo delavcem omogočili hiter dostop do zdravnika specialista za postavitev diagnoze in tudi nadaljevanja zdravljenja.
Cilj je skrajševanje bolniških odsotnosti, večja učinkovitost in večje zadovoljstvo zaposlenih.
V okviru promocije zdravja bomo skrbeli za zagotavljanje varnega delovnega okolja in preprečevanja oz. omejevanja
poškodb ter okvar zdravja in skrbeli za konstantno izboljševanje organizacije dela in delovnega okolja. Vzpodbujali bomo
telesno in družabno aktivnost zaposlenih. V zimskih mesecih bomo zaposlenim ponudili možnost rekreacije v najeti športni
dvorani, v toplejših mesecih pa udeležbo na rekreativnih in športnih prireditvah. Skrbeli bomo za osebnostno rast delavcev
s ciljem, da se ustvarja spodbudno delovno okolje, kar bo še povečalo motivacijo in produktivnost zaposlenih.

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Trenutno zaposlujemo dva invalida. Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov moramo
dodatno še za dva plačevati prispevek v kvotni sistem oz. nadomestno izpolnjevati kvoto, za kar bomo sklenili pogodbo z
invalidskim podjetjem SINET tudi za leto 2021 ( storitve s področij varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom,
varstva okolja in varovanja ).
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH v LETU 2021
Gibanje zaposlenih po mesecih s prikazom novih zaposlitev:
Mesec
1
Stanje 31.12.2020
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Povprečno število
zaposlenih v l. 2015

Št. zaposlenih
2
66
67
67
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
68,67

Nova zaposlitev
3
+ 2 (PLINOVOD), - 1 (upokojitev)
+ 2 (TRG)

Izobrazbena in starostna struktura :

Plan. št. redno zap. 31.12.2021
povprečna starostna sestava
Do 30 let
Od 31 – 40 let
od 41 – 50 let
Od 51 – 60 let
Nad 60 let

Skupaj
69
44,78
4
17
31
15
2

1.
17

2.
3

Raven izobrazbe
3.
4.
5.
5
20
14

6.
5

7.
5

Načrtovana izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:
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Starostna struktura redno zaposlenih: v letu 2021 načrtujemo, da bomo dosegli povprečno starost
44,78 let.

Podatek o načrtovanem povprečnem številu zaposlenih na dan 31.12.2021 prikazujemo v tabeli:

Besedilo
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021
Povprečno število zaposlenih na podlagi stanja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur
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Leto 2021
69
68,67
68,31
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5.4.2. IZRABA DELOVNEGA ČASA

IZRABA DELOVNEGA ČASA 2021
2021

P

T

S

Č

JANUAR
FEBRUAR
MAREC

1
8
1
8

2
8
2
8

3
8
3
8

APRIL

4
8
4
8
1
8

P
1
8
5
8
5
8
2
8

S
2

N
3

6

7

6

7

3

4

1

2

5

6

3

4

MAJ
JUNIJ

1
8

2
8

JULIJ

3
8
1
8

4
8
2
8

1
AVGUST
1
8

SEPTEMBER

2
8

OKTOBER
1
NOVEMBER 8
DECEMBER
∑

2
8

3
8
1
8

4
8
2
8

3
8
1
8
5
8
3
8

4

5

2

3

6

7

4

5

P
4
8
8
8
8
8
5
8
3
8
7
8
5
8
2
8
6
8
4
8
8
8
6
8

T S Č P S N P T S Č P S N P T S Č P
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8 8 8 8
8 8 8 8 8
8 8 8 8 8

S N P T S Č P S N P
23 24 25 26 27 28 29 30 31
8 8 8 8 8
27 28
27 28 29
8
24 25 26
8
22 23 24
8
26 27 28
8
24 25 26
8
21 22 23
8
25 26 27
8
23 24 25
8
27 28 29
8
25 26 27
8

30
8
27
8
25
8
29
8
27
8
24
8
28
8
26
8
30
8
28
8

29
8
27
8

29
8
26
8
30
8
28
8

30
8
28 29 30 31
8
8

30 31
8
27 28 29 30 31
8
8 8

29 30 31
8

29 30 31
8 8 8

Ure

Dni Izpl.dan Prazniki

168

21 08.01.

01.01.

160

20 05.02.

08.02.

184

23 05.03.

176

22 08.04.

168

21 07.05.

176

22 07.06.

176

22 07.07.

176

22 06.08.

176

22 07.09.

168

21 07.10.

176

22 08.11.

184

23 07.12.

2.088

Legenda:
Sobota, Nedel ja
Del a pros t da n-pra zni k
Izpl a či l ni da n
delovna obveznost - ODVOZ ODPADKOV
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T

Di rektor:
Mi tja Udovč
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261

05.04.in
27.04.

25.06.

01.11.

7

6. PREDRAČUNI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
6.1.

TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov za leto 2021 je veljavna zakonodaja, in sicer Zakon o gospodarskih družbah, SRS
2016 s Pravili skrbnega računovodenja ter računovodske rešitve za gospodarske javne službe, opredeljene v SRS 32.
Za leto 2021 ne načrtujemo sprememb računovodskih usmeritev, ki bi pomembno vplivale na poslovni izid družbe.
Načrtovani računovodski izkazi za leto 2021 in ocenjeni za leto 2020 se vsebinsko ne razlikujejo od leta 2019.
BILANCA STANJA SRS 20 (2016) je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje finančni položaj družbe na dan 31.12. in
prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti. Najpomembnejše predpostavke pri izdelavi računovodskih
izkazov za leto 2021:
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavnih vrednostih, katere povečamo za
stroške, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo in se časovno amortizirajo glede na dobo uporabnosti.
Amortizacija se obračunava posamično. Zemljišča se ne amortizirajo, ker njihova doba uporabnosti ni določljiva.
Preglednica amortizacijskih stopenj:
Skupina opredmetenih in neopredmetenih sredstev
Gradbeni objekti in deli gradbenih objektov
Gradbeni objekti – cevovodi, omrežja in drugi objekti
Oprema
Tovorna vozila, gradbena mehanizacija, transportna oprema in
osebni avtomobili
Računalniška, strojna in programska oprema
Druga vlaganja

Amortizacijska stopnja
1,5 % do 6 %
1,5 % do 12,5 %
7% do 20 %
14,0 % do 15,5 %
25 % do 33,34%
10 %

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni vrednosti, nabavna cena se zmanjša za dobljene popuste, poraba zalog se
obračunava po metodi FIFO.
Poslovne terjatve so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da bodo plačani.
Upoštevani so tudi popravki vrednosti terjatev. Le-ti se oblikujejo na podlagi ocene izterljivosti posamezne terjatve.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo iz naslova prejetih dotacij od lokalne skupnosti in
države za financiranje osnovnih sredstev v lasti podjetja ter za brezplačno pridobljena osnovna sredstva ter rezervacije za
vnaprej vračunane stroške za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenih.
Finančni dolgovi se izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Dolgovi se obrestujejo v
skladu s pogoji, dogovorjenimi v pogodbah.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SRS 21(2016) je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovni izid družbe in uspešnost
njenega poslovanja za poslovno leto in ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza.
PRIHODKI (SRS 15)
Čisti prihodki se merijo po pošteni vrednosti in se pripoznajo, če je povečanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju
povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki od
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opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede
na stopnjo njihove dokončanosti, navedenih v računih ali drugih listinah.
Drugi poslovni prihodki vključujejo cenovno subvencijo za tisti del upravičenih stroškov najemnine, ki ni pokrit s ceno
storitve. Drugi prihodki se pojavljajo ob odtujitvi osnovnih sredstev, vnovčenju terjatev (odprava oslabitve) ter pri prejetih
odškodninah.
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami.
Sestavljajo jih dobljene obresti, ki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede
njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivost.
Drugi prihodki se pojavljajo v zvezi z neobičajnimi postavkami, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo
poslovni izid rednega poslovanja. Med drugimi prihodki so izterjani odvetniški stroški, manipulativni stroški ter ostali drugi
prihodki.
ODHODKI (SRS14)
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev
ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Odhodke razvrščamo v tri skupine, in sicer na poslovne odhodke, finančne odhodke iz finančnih naložb ter druge odhodke.
Poslovni odhodki predstavljajo redne odhodke, ki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljena storitev in
to v obdobju, na katerega se nanašajo. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno
prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid.
Finančni odhodki iz finančnih naložb so sestavljeni iz odhodkov za obresti. Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu,
ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. V to skupino sodijo tudi odhodki od odpravnin in jubilejnih nagrad po
Aktuarskem izračunu.
Drugi odhodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid. V to skupino sodijo
izplačane odškodnine za škodo povzročeno drugim. Izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih.
DAVEK O DOHODKA PRAVNIH OSEB
Davek od dohodka pravnih oseb predstavlja odmerjeni davek in se izkaže v izkazu poslovnega izida kot odhodek.
Odmerjeni davek je davek, ki bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi veljavnih davčnih stopenj
na dan bilance stanja in morebitnih davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi obdobji.
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6.2.

NAČRTOVANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2021

6.2.1. BILANCA STANJA KOMUNALE d.o.o. SEVNICA
(v EUR)
1

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I.

Neopredmetena osnovna sredstva

II. Opredmetena osnovna sredstva
V. Dolgoročne poslovne terjatve
B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Načrtovano

Ocena

Realizirano

31.12.2021 31.12.2020

2020

2019

4

5

2

3

Indeks

Indeks

pl.21/oc.20 oc.20/19
6=2:4

7=4:5

2.523.940 2.229.288

2.306.006

2.463.030

109

94

1.347.344 1.151.563

1.161.834

1.291.661

116

90

22.446

24.160

26.513

82

91

1.324.803 1.120.767

1.137.674

1.258.190

116

90

8.350

0

6.958

0

0

1.174.596 1.075.725

1.142.172

1.155.017

103

99

19.760

2.781

II. Zaloge

84.400

84.000

86.123

83.821

98

103

1. Material

84.400

84.000

86.123

83.821

98

103

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

989.646

891.725

985.699

1.033.633

100

95

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

924.998

831.410

920.398

968.840

100

95

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

64.648

60.315

65.301

64.793

99

101

100.550

100.000

70.350

37.563

143

187

2.000

2.000

2.000

16.352

100

12

24.353.438 23.812.208

100

102

V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZABILANČNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

24.468.173 23.125.715
2.523.940 2.229.288

2.306.006

2.463.030

109

94

A. KAPITAL

765.903

711.272

711.667

659.902

108

108

I.

431.715

431.715

431.715

431.715

100

100

1. Osnovni kapital

431.715

431.715

431.715

431.715

100

100

II. Kapitalske rezerve

125.090

125.090

125.090

125.090

100

100

III. Rezerve iz dobička

74.321

43.171

74.321

43.172

100

172

1. Zakonske rezerve

43.171

43.171

43.171

43.172

100

100

2. Druge rezerve

31.150

0

31.150

0

0

0

IV. Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja

-2.400

-2.400

-2.400

-2.374

100

0

V. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

82.941

62.328

31.149

10.107

0

0

VI. Čisti dobiček poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE
B.
ČASOVNE RAZMEJITVE

54.236

51.368

51.792

52.192

105

99

337.957

275.569

278.927

293.423

121

95

1. Rezervacije

112.194

103.366

107.714

104.516

104

103

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

225.763

172.203

171.213

188.907

132

91

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

233.637

173.121

173.128

166.422

135

104

I.

233.637

173.121

173.128

166.422

135

104

1.166.443 1.063.326

1.122.284

1.326.664

104

85

Vpoklicani kapital

Dolgoročne finančne obveznosti

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I.

Kratkoročne finančne obveznosti

110.490

99.058

99.056

131.541

112

75

II. Kratkoročne poslovne obveznosti

1.055.953

964.268

1.023.228

1.195.123

103

86

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

829.175

750.120

796.830

972.196

104

82

2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

226.778

214.148

226.398

222.927

100

102

20.000

6.000

20.000

16.619

100

120

24.353.438 23.812.208

100

102

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
ZABILANČNE OBVEZNOSTI
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6.2.2. BILANCA STANJA PODJETJA PLINOVOD
Podjetje Plinovod se bo dne 01.01.2021 pripojilo podjetju KOMUNALA d.o.o. SEVNICA.

v EUR

31.12.2021
1

A.
I.
II.
V.
B.
II.
1.
IV.
2.
3.
V.
C.

A.
I.
1.
II.
III.
1.
2.
IV.
V.
VI.
B.
1.
2.
C.
I.
Č.
I.
II.
1.
2.
D.

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne poslovne terjatve
KRATKOROČNA SREDSTVA
Zaloge
Trgovsko blago
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KRATKOROČNE AČR
IZVENBILANČNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KAPITAL
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Druge rezerve
Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja
Preneseni čisti dobiček iz preteklih let
Čisti dobiček /izguba poslovnega leta
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR
Rezervacije
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KRATKOROČNE PČR
IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI

2
303.206
0
0
0
0
303.206
6.000
6.000
95.206
93.138
2.068
202.000
0
95.933
303.206
244.799
92.392
92.392
118.429
4.230
4.230
0
0
27.655
2.093
0
0
0
0
0
58.407
0
58.407
41.860
16.547
0
95.933

01.01.2021 =
31.12.2020
3
296.906
0
0
0
296.906
5.000
5.000
91.906
89.906
2.000
200.000
0
131.740
296.906
242.705
92.392
92.392
118.429
4.230
4.230
0
0
44.654
-17.000
0
0
0
0
0
54.201
0
54.201
40.000
14.201

31.12.2020
pred evident.
sklepov OS
4
1.077.568
180.662
0
179.266
1.396
896.906
5.000
5.000
91.906
89.906
2.000
800.000
0
131.740
1.077.568
1.023.367
92.392
92.392
299.091
4.230
4.230
0
0
644.654
-17.000
0
0
0
0
0
54.201
0
54.201
40.000
14.201
0

131.740

Vir: podjetje Plinovod, november 2020
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6.2.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
v EUR

1.
a)

b)
2.
3.
4.

5.
a)
b)

6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)

b)
c)
8.

9.
a)
10.
a)
11.
a)
b)
12.
a)
13.
a)
b)
c)
14.
a)
b)
c)
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1
POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4)
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS
- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem drugih dejavnosti
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG NED.PROIZVODNJE
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
- cenovne subvencije
- drugi poslovni prihodki
POSLOVNI ODHODKI (5 do 8)
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški porabljenega materiala
Stroški storitev
- najemnina za uporabo infrastrukture
- stroški ostalih storitev
STROŠKI DELA
Stroški plač
Stroški socialnih zavarovanj
Stroški pokojninskih zavarovanj
Drugi stroški dela
Rezervacije za pokojnine, JN, odpravnine
ODPISI VREDNOSTI
Amortizacija
- amortizacija neopredmetenih sredstev
- amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
Prevrednotovalni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednostovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
POSLOVNI IZDI IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI (9 do 11)
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
Finančni prihodki iz posojil, danim drugim
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev družb v skupini
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
FINANČNI ODHODKI (12 do 14)
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINAN. NALOŽB
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič.obv.
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
DRUGI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
DRUGI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
CELOTNI DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
ODLOŽENI DAVKI
ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI
ŠTEVILO DELAVCEV IZ NASLOVA UR
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Načrtovano
2021
2020 Ocena 2020
2
3
4
7.148.998 6.345.676 6.658.973
6.691.244 5.770.173 6.089.711
6.691.244 5.770.173 6.089.711
5.033.703 4.182.810 4.308.425
1.657.541 1.587.363 1.781.286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
457.754 575.503
569.262
336.491 475.538
397.582
121.263
99.965
171.680
7.084.464 6.287.179 6.597.246
4.832.852 4.131.736 4.615.788
1.011.440 858.806
880.717
3.821.412 3.272.930 3.735.071
949.022 934.224
899.224
2.872.390 2.338.706 2.835.847
1.929.272 1.858.865 1.679.507
1.399.828 1.360.843 1.199.839
226.823 220.566
192.632
48.869
36.431
37.212
242.902 228.615
239.459
10.850
12.410
10.365
231.959 213.619
219.400
223.823 207.933
204.463
4.400
6.000
4.353
219.423 201.933
200.110
0
8.136
90.381
64.534
3.700
0
0
20
20
3.680

0
5.686
82.959
58.497
3.700
0
0
100
100
3.600

3.680
6.842
0
0
6.742
0
5.850
892
100
0
0
100
3.502
3.502
7.158
7.158
57.736
3.500
0
54.236
68,31

3.600
5.979
0
0
5.979
0
4.917
1.062
0
0
0
0
3.800
3.800
8.650
8.650
51.368
0
0
51.368
67,47

0
14.937
82.551
61.727
3.692
0
0
20
20
3.672
0
3.672
6.270
0
0
6.247
0
5.373
874
23
0
0
23
2.826
2.826
7.183
7.183
54.792
3.000
0
51.792
64,29

Indeks
2019 pl.21/oc.20 oc.20/19
5
6=2:4
7=4:5
6.806.711
107
98
6.211.516
110
98
6.206.616
110
98
4.227.605
117
102
1.979.011
93
90
4.900
0
0
0
0
0
0
0
0
595.195
80
96
464.738
85
86
130.457
71
132
6.747.315
107
98
4.844.442
105
95
909.480
115
97
3.934.962
102
95
885.344
106
102
3.049.618
101
93
1.624.730
115
103
1.184.086
117
101
191.175
118
101
35.114
131
106
203.989
101
117
10.366
105
0
186.621
106
118
180.799
109
113
4.067
101
107
176.732
110
113
0
5.822
91.522
59.396
3.340
0
0
36
36
3.304
0
3.304
5.718
0
0
4.821
0
4.481
340
897
0
0
897
2.927
2.927
7.753
7.753
52.192
0
0
52.192
65,83

0
54
109
105
100
0
0
100
100
100
0
100
109
0
0
108
0
109
0
0
0
0
0
124
124
100
100
105
0
0
105
106

0
257
90
104
111
0
0
56
56
111
0
111
110
0
0
130
0
120
257
0
0
0
0
97
97
93
93
105
0
0
99
98
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6.2.4. OCENA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2020
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
v EUR

1

Vodovod

Kanalizacija

2

3

Čistilna
naprava

Ravnanje z
odpadki

4

5

Pogrebna
in
pokop.dej.
6

DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA

Javne
površine
7

Javna
razsvetljava

Vzdržev.
občinskih
cest

Skupaj GJS

8

9

10=2 do 9

SKUPAJ

Tržna
dejavnost

Skupne
službe

Skupaj druge
dej. kom.značaja

Komunala

11

12

13=11 do 12

14=10+13

A. PRIHODKI (I+II+III)

1.005.725

451.679

512.673 1.075.909

243.359

459.017

46.202 1.017.747

4.812.311

1.827.483

25.697

1.853.180

6.665.491

I.

1.005.725

451.679

512.673 1.075.909

243.359

459.017

46.202 1.017.747

4.812.311

1.827.483

19.179

1.846.662

6.658.973

931.102

271.780

332.111 1.042.987

239.466

427.030

46.202 1.017.747

4.308.425

1.775.431

5.855

1.781.286

6.089.711

74.623

179.899

180.562

32.922

3.893

31.987

0

0

503.886

52.052

13.324

65.376

569.262

- cenovna subvencija

52.101

173.082

172.399

0

0

0

0

0

397.582

0

0

0

397.582

- drugi prihodki

POSLOVNI PRIHODKI

a) čisti prihodki od prodaje
b) drugi prihodki

22.522

6.817

8.163

32.922

3.893

31.987

0

0

106.304

52.052

13.324

65.376

171.680

II. FINANČNI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.692

3.692

3.692

III. DRUGI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.826

2.826

2.826

1.001.785

450.090

508.220 1.092.453

242.970

459.017

46.202

994.851

4.795.588

1.789.414

25.697

1.815.111

6.610.699

999.032

450.059

508.186 1.092.160

242.923

459.017

46.202

993.083

4.790.662

1.783.545

23.039

1.806.584

6.597.246

793.915

398.111

445.635

717.609

129.643

163.676

46.202

752.668

3.447.459

1.498.637

-330.308

1.168.329

4.615.788

97.856

17.122

45.389

82.021

31.283

45.997

0

220.260

539.928

315.979

24.810

340.789

880.717

696.059

380.989

400.246

635.588

98.360

117.679

46.202

532.408

2.907.531

1.182.658

-355.118

827.540

3.735.071

- najemnina za uporabo infrastrukt.

313.384

324.491

247.731

13.618

0

0

0

0

899.224

0

0

0

899.224

- drugi stroški storitev

382.675

56.498

152.515

621.970

98.360

117.679

46.202

532.408

2.008.307

1.182.658

-355.118

827.540

2.835.847

B. STROŠKI IN ODHODKI (I+II+III)
I.

POSLOVNI ODHODKI

1. Stroški materiala in storitev
a) Stroški materiala
b) Stroški storitev

2. Stroški dela

133.259

50.920

55.949

326.762

105.638

268.927

0

170.805

1.112.260

250.874

316.373

567.247

1.679.507

a) Stroški bruto plače

98.912

36.642

40.444

227.720

79.354

182.098

0

121.492

786.662

174.984

238.193

413.177

1.199.839

b) Prispevki delodajalca od plač…

15.925

5.899

6.511

36.713

12.761

29.010

0

19.546

126.365

27.918

38.349

66.267

192.632

c) Stroški pokojninskih zavarovanj

2.250

1.008

1.109

6.487

1.694

5.640

0

3.099

21.287

7.882

8.043

15.925

37.212

15.342

7.005

7.481

53.556

11.268

52.179

0

25.488

172.319

37.798

29.342

67.140

239.459

d) Drugi stroški dela
e) Rezervacije za pokojnine, JN,odprav.

830

366

404

2.286

561

0

0

1.180

5.627

2.292

2.446

4.738

10.365

3. Odpisi vrednosti (a+b)

15.319

1.028

6.602

47.789

7.642

20.602

0

69.510

168.492

33.934

16.974

50.908

219.400

a) Amortizacija za sredstva podjetja

10.358

505

6.102

41.738

6.659

20.602

0

69.510

155.474

33.496

15.493

48.989

204.463

4.961

523

500

6.051

983

0

0

0

13.018

438

1.481

1.919

14.937

b)

Prevrednotovalni poslovni odhod.

4. DRUGI STROŠKI

56.539

0

0

0

0

5.812

0

100

62.451

100

20.000

20.100

82.551

70

31

34

293

47

0

0

1.768

2.243

2.869

1.158

4.027

6.270

III. DRUGI ODHODKI

2.683

0

0

0

0

0

0

2.683

3.000

1.500

4.500

7.183

C. ČISTI DOBIČEK PRED OBDAVČIT. (A - B )

3.940

1.589

4.453

-16.544

389

0

0

22.896

16.723

38.069

0

38.069

54.792

II. FINANČNI ODHODKI

Č. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
D. ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI (C-Č)
E. POKRITJE SPLOŠNIH STROŠKOV
F. %UPRAVNIH STROŠKOV /SKUPNI US

POSLOVNI NAČRT 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

0

3.000

3.000

3.940

1.589

4.453

-16.544

389

0

0

22.896

16.723

35.069

0

35.069

51.792

75.099

13.702

28.417

116.274

14.430

31.069

3.073

60.388

342.452

156.637

0

156.637

499.089

15,05

2,75

5,69

23,30

2,89

6,23

0,62

12,10

68,62

31,38

0,00

31,38

100,00
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6.2.5. PLAN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2021
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
v EUR

1

Vodovod

Kanalizacija

2

3

Čistilna
naprava

Ravnanje z
odpadki

4

5

Pogrebna
in
pokop.dej.
6

DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJASKUPAJ

Vzdržev.
Javna
občinskih
razsvetljava
cest

Javne
površine
7

8

9

Plin

Skupaj GJS

10

11=2 do 10

Tržna
dejavnost

Skupne službe

Skupaj druge
dej.
kom.značaja

Komunala

12

13

14= 12+13

15=11+14

A. PRIHODKI (I+II+III)

994.591

462.382

524.449 1.170.511

282.181

500.039 1.073.215

51.410

391.131

5.449.909

1.688.341

17.950

1.706.291

7.156.200

I.

POSLOVNI PRIHODKI

994.591

462.382

524.449 1.170.511

282.181

500.039 1.073.215

51.410

390.679

5.449.457

1.688.341

11.200

1.699.541

7.148.998

a) čisti prihodki od prodaje

973.841

292.023

346.697 1.152.888

280.181

479.437 1.066.547

51.410

390.679

5.033.703

1.646.341

11.200

1.657.541

6.691.244

20.750

170.359

177.752

17.623

2.000

20.602

6.668

0

0

415.754

42.000

0

42.000

457.754

0

167.758

168.733

0

0

0

0

0

0

336.491

0

0

0

336.491

20.750

2.601

9.019

17.623

2.000

20.602

6.668

0

0

79.263

42.000

0

42.000

121.263

II. FINANČNI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.700

3.700

3.700

III. DRUGI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

452

452

3.050

3.050

3.502

B. STROŠKI IN ODHODKI (I+II+III)

994.591

462.382

524.449 1.170.511

282.181

500.039 1.050.404

51.410

389.037

5.425.004

1.655.510

17.950

1.673.460

7.098.464

I.

991.870

462.350

524.414 1.170.314

282.133

500.039 1.049.097

51.410

389.029

5.420.656

1.648.558

15.250

1.663.808

7.084.464

1. Stroški materiala in storitev

776.495

405.996

457.395

765.818

159.260

180.210

790.423

51.410

296.433

3.883.440

1.321.864

-372.452

949.412

4.832.852

a) Stroški materiala

104.305

19.130

44.490

90.054

35.611

49.388

229.892

2.000

93.870

668.740

316.800

25.900

342.700

1.011.440

b) Stroški storitev

672.190

386.866

412.905

675.764

123.649

130.822

560.531

49.410

202.563

3.214.700

1.005.064

-398.352

606.712

3.821.412

- najemnina za uporabo infrastrukt.

309.791

330.147

246.612

13.653

11.000

0

0

0

37.819

949.022

0

0

0

949.022

- drugi stroški storitev

362.399

56.719

166.293

662.111

112.649

130.822

560.531

49.410

164.744

2.265.678

1.005.064

-398.352

606.712

2.872.390

2. Stroški dela

144.380

54.196

60.407

351.989

114.008

293.227

188.226

0

92.250

1.298.683

289.181

341.408

630.589

1.929.272

a) Stroški bruto plače

108.803

40.307

44.488

250.492

87.289

200.308

133.641

0

69.878

935.206

202.610

262.012

464.622

1.399.828

17.517

6.489

7.163

41.136

14.054

32.894

21.516

0

11.250

152.019

32.620

42.184

74.804

226.823

3.011

1.102

1.218

9.281

1.946

7.956

5.753

0

1.591

31.858

8.421

8.590

17.011

48.869

14.219

5.928

7.133

48.790

10.159

52.069

26.116

0

9.131

173.545

43.230

26.127

69.357

242.902

b) drugi prihodki
- cenovna subvencija
- drugi prihodki

POSLOVNI ODHODKI

b) Prispevki delodajalca od plač…
c) Stroški pokojninskih zavarovanj
d) Drugi stroški dela
e) Rezervacije za pokojnine, JN,odprav.

830

370

405

2.290

560

0

1.200

0

400

6.055

2.300

2.495

4.795

10.850

3. Odpisi vrednosti (a+b)

13.138

2.158

6.612

52.507

8.865

20.602

70.348

0

22

174.252

37.413

20.294

57.707

231.959

a) Amortizacija za sredstva podjetja

10.658

1.638

6.102

49.481

7.965

20.602

70.348

0

22

166.816

37.013

19.994

57.007

223.823

2.480

520

510

3.026

900

0

0

0

0

7.436

400

300

700

8.136

b)

Prevrednotovalni poslovni odhod.

4. DRUGI STROŠKI

57.857

0

0

0

0

6.000

100

0

324

64.281

100

26.000

26.100

90.381

71

32

35

197

48

0

1.307

0

0

1.690

3.952

1.200

5.152

6.842

2.650

0

0

0

0

0

0

0

8

2.658

3.000

1.500

4.500

7.158

C. ČISTI DOBIČEK PRED OBDAVČIT. (A - B )

0

0

0

0

0

0

22.811

0

2.094

24.905

32.831

0

32.831

57.736

Č. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

0

3.500

3.500

0

II. FINANČNI ODHODKI
III. DRUGI ODHODKI

D. ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI (C-Č)
E. POKRITJE SPLOŠNIH STROŠKOV
F. %UPRAVNIH STROŠKOV /SKUPNI US

POSLOVNI NAČRT 2021

0

0

0

0

0

0

22.811

0

2.094

24.905

29.331

71.891

13.882

29.167

120.084

19.043

33.846

64.961

3.339

23.022

379.235

166.525

13,17

2,54

5,35

22,00

3,49

6,20

11,91

0,61

4,22

69,49

30,51
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0,00

29.331

54.236

166.525

545.760

30,51

100,00

6.3.

POJASNILA K PREDRAČUNSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

6.3.1. BILANCA STANJA
6.3.1.1.

Bilanca stanja podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

V bilanci stanja je prikazano načrtovano premoženje in obveznosti Komunale za leto 2021, ocenjeno za leto 2020 in
realizirano leto 2019, brez upoštevanja sredstev in virov sredstev iz naslova prenosa dejavnosti na dan 1.1.2021 iz podjetja
Plinovod. Prav tako v izvenbilančnih sredstvih in obveznostih ni vključena infrastruktura podjetja Plinovod, vključena je
infrastruktura mrliških vežic v občini Sevnica, katere smo pridobili v upravljanje s 1.1.2020.
Načrtovano premoženje Plinovoda zaradi transparentnosti prikazujemo na dan 1.1.2021 in 31.12.2021 ločeno od naše
bilance.
SREDSTVA
Načrtovano premoženje Komunale Sevnica na dan 31.12.2021 je v višini 2.523.940 EUR, in sicer:
v EUR
Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva

Načrtovano 2021
1.347.344
1.174.596
2.000
2.523.940

Ocena 2020
1.161.834
1.142.172
2.000
2.306.006

Leto 2019
1.291.661
1.155.017
16.352
2.463.030

DOLGOROČNA SREDSTVA
v EUR
Neopredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne poslovne terjatve
Skupaj dolgoročna sredstva

Načrtovano
2021
19.760
1.324.803
2.781
1.347.344

Ocena 2020
24.160
1.137.674
0
1.161.834

Leto 2019
26.513
1.258.190
6.958
1.291.661

Neopredmetena sredstva (19.760)
Ocenjujemo, da bo na dan 31.12.2021 znašalo stanje neopredmetenih osnovnih sredstev 19.760 EUR, pri čemer je
ocenjeno stanje 2020 zmanjšano za predvideno amortizacijo v višini 4.400.
Opredmetena osnovna sredstva (1.324.803)
Načrtovana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021 je v višini 1.324.803 EUR in izhaja iz ocenjenega stanja
leta 2020 in povečanja za nove nabave v višini 406.552 EUR ter zmanjšanja za obračunano amortizacijo za opredmetena
sredstva v znesku 219.423 EUR
Dolgoročne poslovne terjatve (2.781)
Na dan 31.12.2021 so načrtovane dolgoročne terjatve v višini 2.781 EUR in vključujejo obvezna zakonska vplačila v
rezervni sklad za enote v lasti podjetja.
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KRATKOROČNA SREDSTVA
v EUR

Načrtovano 2021

Zaloge materiala
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Skupaj kratkoročna sredstva

84.400
989.646
100.550
1.174.596

Ocena 2020
86.123
985.699
70.350
1.142.172

Leto 2019
83.821
1.033.633
37.563
1.155.017

Zaloge materiala (84.400)
Zaloge surovin in materiala, ki so potrebne za opravljanje GJS in za potrebe drugih dejavnosti komunalnega značaja
načrtujemo v višini 84.400 EUR in predstavljajo optimalne zaloge, ki zagotavljajo nemoteno opravljanje naših dejavnosti.
Kratkoročne poslovne terjatve (989.646)
Načrtovane kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 989.646 EUR in so sestavljene iz kratkoročnih
terjatev do kupcev v višini 924.998 EUR in kratkoročnih terjatev do drugih (do države za davke in sodne takse) v znesku
64.648 EUR.
Denarna sredstva (100.550)
V letu 2021 nameravamo opravljati plačilni promet preko transakcijskega računa pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana,
SKB d.d. Ljubljana in Intesa Sanpaolo Bank. Predvidevamo, da bodo denarna sredstva na dan 31.12.2021 v višini 100.550
EUR.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Načrtovane aktivne časovne razmejitve konec leta 2021 znašajo 2.000 EUR in sicer kot kratkoročni odloženi stroški, ki
predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obračunskem obdobju.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Načrtujemo, da bodo obveznosti do virov na dan 31.12.2021 v višini 2.523.940 EUR, in sicer:
v EUR

Načrtovano 2021

Kapital
Rezervacije in DČPR
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Skupaj obveznosti do virov sredstev

765.903
337.957
233.637
1.166.443
20.000
2.523.940

Ocena 2020
711.667
278.927
173.128
1.122.284
20.000
2.306.006

Leto 2019
659.902
293.423
166.422
1.326.664
16.619
2.463.030

KAPITAL
Kapital sestavljajo vpoklicni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, aktuarski dobički ali izgube za rezervacije za
odpravnine, nerazporejeni čisti dobiček iz prejšnjih let ter čisti dobiček poslovnega leta.
Na dan 31.12.2021 načrtujemo kapital v višini 765.903 v sledeči sestavi:
v EUR
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
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Načrtovano 2021
431.715
125.090
74.321

Ocena 2020

Leto 2019

431.715
125.090
74.321

431.715
125.090
43.172
58

Presežek/primanjkljaj iz prevrednot.
iz naslova aktuarskih dobičkov/izgub
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Skupaj kapital

-2.400
82.941
54.236
765.903

-2.400
31.149
51.792
711.667

-2.374
10107
52.192
659.902

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Dolgoročne rezervacije (112.194)
Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2021 stanje dolgoročnih rezervacij v višini 112.194 EUR, in sicer iz naslova odpravnin in
jubilejnih nagrad 103.894 EUR, razmejenih stroškov 2.700 EUR in rezervacij iz naslova vnaprej vračunanih stroškov 5.600
EUR.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (225.763)
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so načrtovane v višini 225.763 EUR in so oblikovane s pridobitvijo državnih in
občinskih podpor in donacij za pridobitev osnovnih sredstev. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh sredstev
in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke v višini obračunane amortizacije.
Oblikovane so iz ocenjenih rezervacij leta 2020 v višini 171.213 in povečanja za predvidene podpore po projektih v višini
105.809 EUR in zmanjšanju za pokrivanje amortizacije leta 2021 v znesku 51.259 EUR.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Podjetje načrtuje na dan 31.12.2021, da bodo znašale obveznosti po dolgoročnih kreditnih pogodbah v višini 344.127
EUR. Znesek izhaja iz ocenjenega stanja na dan 31.12.2020 v višini 272.184 EUR, povečanega za novo zadolžitev za
smetarsko vozilo v višini 180.000 EUR in zmanjšanja za odplačila kreditnih obveznosti v višini 108.057 EUR v letu 2021.
Znesek dolgoročnega kredita v višini 344.127 EUR je v bilanci stanja razdeljen na kratkoročni in dolgoročni del. Tisti del
dolgoročnega kredita, ki bo odplačan v letu 2022, je na postavki kratkoročne finančne obveznosti (110.490 EUR). Del, ki
bo odplačan 2023 in kasneje, pa je na dolgoročnih finančnih obveznostih (233.637).
Načrtovane dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2021 so v višini 233.637 EUR – odplačila od leta 2023 in se
nanašajo na obnovo poslovnih prostorov, traktor s priključki in novo posojilo za smetarsko vozilo.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (1.166.443)
Načrtovane kratkoročne obveznosti so sestavljene iz finančnih obveznosti v višini 110.490 EUR in poslovnih obveznosti v
znesku 1.055.953 EUR.
Kratkoročne finančne obveznosti (110.490)
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2021 je tisti del dolgoročnih posojil, ki bo odplačan v letu 2022
v višini 110.490 EUR.
Kratkoročne poslovne obveznosti (1.055.953)
Kratkoročne poslovne obveznosti so načrtovane obveznosti do dobaviteljev v višini 829.175 EUR in druge kratkoročne
poslovne obveznosti (obveznosti za davke, okoljske dajatve in do zaposlenih) v znesku 226.778 EUR.
Načrtujemo, da bomo v letu 2021 poravnavali obveznosti v pogodbenih rokih, plačila obveznosti do dobaviteljev, ki bodo
nastala iz podizvajalskih pogodb, bomo vezali na plačila investitorjev oziroma naročnika.
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PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20.000)
Načrtovani znesek pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2021 v višini 20.000 EUR se nanaša na vnaprej vračunane
stroške (stroški revizije in stroški provizij za izdane garancije za odpravo napak v garancijski dobi) in kratkoročno odložene
prihodke.

IZVENBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI
Na tej postavki so vodena sredstva gospodarske infrastrukture, ki so v lasti Občine Sevnica. Komunala ima ta sredstva v
najemu. Nanaša se na infrastrukturo:
- Obveznih gospodarskih javnih služb vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in odpadki)
- Mrliških vežic v Občini Sevnica
Načrtovana vrednost gospodarske infrastrukture na dan 31.12.2021 znaša 24.468.173 EUR in vključuje zemljišča,
gradbene objekte, opremo in investicije v teku. Načrtovano stanje izhaja iz ocenjenega stanja 24.353.438 EUR za leto
2020, povečanja za predvidene investicije v gospodarsko infrastrukturo ter zmanjšanja za obračunano amortizacijo.

6.3.1.2.

Bilanca stanja podjetja Plinovod

V mesecu septembru je Občinski svet Občine Sevnica sklenil, da se bo podjetje Plinovod pripojilo k javnemu podjetju
Komunala d.o.o. Sevnica z izvedbo treh sklepov, ki podjetje zavezuje k izpolnitvi pred prepojitvijo:
1. Plinovodno omrežje z dne 31.12.2020 prehaja v last Občine Sevnica
2. Poslovni prostor z dne 31.12.2020 postane last Občine Sevnica
3. Bilančni dobiček iz preteklih let v višini 600.000 EUR se nakaže v proračun Občine Sevnica
Prikazana je projekcija bilance stanja na dan 31.12.2020 pred izvedbo sklepov in po upoštevanju sklepov Občinskega sveta
Občine Sevnica. Sredstva in viri se zmanjšajo za 760.662 EUR. Stanje 31.12.2020 bo otvoritveno stanje na Komunali
Sevnica. In od takrat bodo podatki bilanc združeni, ločeno bodo prikazani za potrebe izvajanja energetske zakonodaje.
Izvenbilančna sredstva in obveznosti so načrtovana v višini 95.933 EUR.

6.3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida je sestavljen na osnovi predračunov stroškov in odhodkov vseh dejavnosti podjetja Komunala
Sevnica. S 1.1.2021 bo skladno s sklepi Občinskega sveta občine Sevnica Komunali pripojeno podjetje Plinovod z
dejavnostjo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in prodajo plina.
Razčlenitev prihodkov je sledeča:
v EUR
Poslovni prihodki
- prihodki v GJS
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja
Finančni prihodki
- prihodki v GJS
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja
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Načrtovano
Ocena 2020
2021
7.148.998
6.658.973
5.449.457
4.812.311
1.699.541
1.846.662
3.700
3.692
0
0
3.700
3.692

Leto 2019
6.806.711
4.784.460
2.022.251
3.340
0
3.340
60

Drugi prihodki – izredni prihodki
- prihodki v GJS
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja
Skupaj prihodki
- prihodki v GJS
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja

3.502
452
3.050
7.156.200
5.449.909
1.706.291

2.826
0
2.826
6.665.491
4.812.311
1.850.180

2.927
12
2.915
6.812.978
4.784.472
2.028.506

Poslovni prihodki (7.148.998)
Načrtovani poslovni prihodki za leto 2021 so v višini 7.148.998 EUR, in sicer čisti prihodki 6.691.244 EUR (93,60%) in
drugi poslovni prihodki 457.754 EUR (6,40%).
Poslovni prihodki v EUR
Čisti prihodki od prodaje
- od opravljanja GJS
- od opravljanja drugih dejavnosti kom. značaja
Drugi poslovni prihodki
- cenovna subvencija
- drugi poslovni prihodki
Skupaj poslovni prihodki

Načrtovano
2021
6.691.244
5.033.703
1.657.541
457.754
336.491
121.263
7.148.998

Ocena 2020

Leto 2019

6.089.711
4.308.425
1.781.286
569.262
397.582
171.680
6.658.973

6.211.516
4.227.605
1.983.911
595.195
464.738
130.457
6.806.711

Načrtovani čisti prihodki od prodaje v GJS znašajo v letu 2021 5.033.703 EUR (75,23%), čisti prihodki od opravljanja drugih
dejavnosti komunalnega značaja so v višini 1.657.541 EUR (24,77%). Rast čistih prihodkov iz naslova opravljanja
gospodarskih javnih služb je višja zaradi pripojitve podjetja Plinovod Sevnica s 1.1.2021.
Drugi prihodki so načrtovani v višini 457.754 EUR, med katerimi je subvencija v višini 336.491 EUR, in sicer na kanalizaciji
v višini 167.758 EUR in čistilni napravi 168.733 EUR. Prihodki od subvencije za komunalne storitve so tisti prihodki, katere
bo namesto uporabnikov komunalnih storitev poravnala Občina in predstavlja tisti del stroškov najemnine, ki niso
vključeni v obračunsko ceno storitve.
Drugi poslovni prihodki so v višini 121.263 EUR in so oblikovani iz naslova odškodnin od zavarovalnice, podpore pri prodaji
električne energije, od odprave dolgoročnih rezervacij za porabljeno amortizacijo, poplačila terjatev, za katere so bili v
preteklih letih oblikovani popravki vrednosti in subvencije, pridobljene na osnovi objavljenih razpisov.
Finančni prihodki (3.700)
Načrtovani finančni prihodki za leto 2021 v višini 3.700 EUR so sestavljeni iz prihodkov od zamudnih obresti pri terjatvah
in obresti od danih depozitov, ki so zastavljeni za izdane garancije.
Drugi prihodki – izredni prihodki (3.502)
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v načrtovanem obdobju povečujejo poslovni izid rednega poslovanja.
Med drugimi finančnimi prihodki so evidentirani prihodki za izterjane sodne stroške (sodne takse, stroški izvršitelja in
manipulativni stroški).

ODHODKI IZ POSLOVANJA (7.098.464)
Poslovni prihodki v EUR
Poslovni odhodki
Finančni odhodki
Drugi odhodki - izredni
Skupaj odhodki
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Načrtovano 2021
7.084.464
6.842
7.158
7.098.464

Ocena 2020
6.597.246
6.270
7.183
6.610.699

Leto 2019
6.747.315
5.718
7.753
6.760.786
61

Poslovni odhodki (7.084.464)
Načrtovani poslovni odhodki za leto 2021 znašajo 7.098.464 EUR, in sicer v GJS 5.420.656 EUR (76,36%) in v drugih
dejavnostih komunalnega značaja 1.663.808 EUR (23,44%).
Sestava poslovnih odhodkov:
Vrste poslovnih
odhodkov v EUR

Načrtovano Struktura
2021
v%

Stroški blaga, materiala
in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi stroški
Skupaj poslovni
odhodki

Ocena
2020

Struktura
Struktura
Leto 2019
v%
v%

4.832.852

68,22

4.615.788

69,97 4.844.442

71,80

1.929.272
231.959
90.381

27,23
3,27
1,28

1.679.507
219.400
82.551

25,46 1.624.730
3,33 186.621
1,25
91.522

24,08
2,77
1,36

7.084.464

100,00

6.597.246

100,00 6.747.315

100,00

Med načrtovanimi poslovnimi odhodki v višini 7.084.464 EUR predstavljajo največji delež stroški materiala in storitev
68,22%, stroški dela 27,23 %, stroški odpisa vrednosti 3,27 % ter drugi poslovni odhodki 1,28 %.
Stroški blaga, materiala in storitev so za leto 2021 načrtovani v višini 4.832.852 EUR.
v EUR
Stroški materiala:
- stroški materiala v GJS
- stroški materiala v drugih dejavnostih
komun. značaja
Stroški storitev:
- stroški storitev v GJS
- stroški storitev v drugih dejavnostih
komun. značaja
Skupaj stroški materiala in storitev

Načrtovano
2021
1.011.440
668.740

Ocena 2020

Leto 2019

880.717
539.928

909.480
533.127

342.700

340.789

376.353

3.821.412
3.214.700

3.735.071
2.907.531

3.934.962
2.973.947

606.712

827.540

961.015

4.832.852

4.615.788

4.844.442

Načrtovana najemnina za uporabo infrastrukture je za leto 2021 v višini 949.022 EUR, in sicer:
-

-

Vodovod 309.791 EUR, kanalizacija 330.147 EUR, čistilna naprava 246.612 EUR, ravnanje z odpadki 13.653 EUR,
skupno 900.203 EUR – osnova amortizacija predpreteklega leta (leto 2019)
Najem mrliških vežic v višini 11.000 EUR – osnova je delež amortizacije, določen s sklepom župana.
Plinovodno omrežje v višini 37.819 EUR – osnova je amortizacija preteklega leta

Pregled pomembnejših podatkov za najemnino, subvencijo obveznih GJS:
Leto
2009
2010
2011
2012
2013
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Stanje GI
31.12.
10.388.769
23.705.478
23.829.043
25.639.655
27.366.565

Am GI 31.12.(brez
pogrebne)
233.822
457.927
759.792
753.087
767.902

Najemnina 31.12.
0
233.822
457.925
759.792
753.087

Subvencija 31.12.
146.662*
143.376
365.855
647.500
637.405
62

2014
26.901.548
824.722
2015
26.140.981
824.544
2016
25.358.944
854.950
2017
24.863.072
885.343
2018
24.497.675
899.224
2019
23.812.208
900.203
Ocena 2020
24.353.438
824.529
Načrtov. 2021
24.468.173
849.265
*do leta 2010 smo skladno s SRS odpisovali amortizacijo

767.902
824.722
824.722
824.544
854.950
885.344
899.224
900.203

498.314
475.953
480.310
438.793
461.656
464.738
397.582
336.491

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 1.929.272 EUR in so višji glede na ocenjene leta 2020 za 15 %. Bruto plače so
v znesku 1.399.828 EUR glede na ocenjene 2020 višje zaradi predvidenih novih zaposlitev in usklajevanja plač s kolektivno
pogodbo dejavnosti in podjetniško kolektivno pogodbo.
Načrtovana povprečna bruto plača na delavca za leto 2021 je 1.707,69 EUR (ocenjena za leto 2020 je 1.555,24 EUR), načrtovan
regres je v višini 1.300 EUR na delavca. Upoštevani so tudi višji stroški povračila za prehrano med delom (6,12 EUR/dan),
ki se uporabljajo od meseca februarja 2020.
Odpisi vrednosti so načrtovani v višini 231.959 EUR. Amortizacija sredstev podjetja je v višini 223.823 EUR in
prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v znesku 8.136 EUR.
Drugi poslovni odhodki so za leto 2021 predvideni v znesku 90.381 EUR in vključujejo vodno povračilo, prispevke za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in prispevek za stavbno zemljišče.
Finančni odhodki (6.842)
Finančni odhodki so za leto 2021 načrtovani v višini 6.842 EUR in vključujejo obresti za prejeta posojila od bank za
nabavljena osnovna sredstva ter odhodke od odpravnin in jubilejnih nagrad po Aktuarskem izračunu.
Drugi odhodki – izredni odhodki (7.158)
Načrtovani drugi odhodki so 7.158 EUR in so izplačila za odškodnine in dane donacije.

PREDRAČUN STOPENJSKEGA PRIKAZA IZKAZA POSLOVNEGA USPEHA
a) Ugotovitev rezultata iz poslovanja

v EUR
Poslovni prihodki
- čisti prihodki od prodaje
- drugi poslovni prihodki
od tega cenovna subvencija
Poslovni odhodki
- stroški materiala in storitev
od tega najemnina za infrastrukt.
- stroški dela
- odpisi vrednosti
- drugi poslovni odhodki
DOBIČEK / IZGUBA IZ POSLOVANJA
POSLOVNI NAČRT 2021

Načrtovano
Ocena 2020
2021
7.148.998
6.658.973

Leto 2019
6.806.711

6.691.244

6.089.711

6.211.516

457.754

569.262

595.195

336.491

397.582

464.738

7.084.464

6.597.246

6.747.315

4.832.852

4.615.788

4.844.442

949.022

899.224

885.344

1.929.272

1.679.507

1.624.730

231.959

219.400

186.621

90.381

82.551

91.522

64.534

61.727

59.396
63

b) Ugotovitev rezultata iz financiranja
v EUR
Finančni prihodki

Načrtovano
2021
3.700

Ocena 2020

Leto 2019

3.692

3.340

20

20

36

3.680

3.672

3.304

6.842

6.270

5.718

5.850

5.373

4.481

- finančni odhodki iz drugih finančnih obvezn.

892

874

340

- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

100

23

897

-3.142

-2.578

-2.378

- finančni prihodki iz danih posojil
- finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki
- finančni odhodki iz finančnih obveznosti

DOBIČEK/IZGUBA IZ FINANCIRANJA

c) Ugotovitev rezultata iz naslova drugih prihodkov odhodkov (zunaj rednega delovanja)

Drugi prihodki

Načrtovano
2021
3.502

Drugi odhodki

v EUR

POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA

Ocena 2020

Leto 2019

2.826

2.927

7.158

7.183

7.753

-3.656

-4.357

-4.826

č) Zbirni prikaz stopenjskega izkaza poslovnega izida
v EUR
Dobiček / Izguba iz poslovanja

Načrtovano
2021
64.534

Ocena 2020

Leto 2019

61.727

59.396

Dobiček iz financiranja

-3.142

-2.578

-2.378

Poslovni izid zunaj rednega delovanja

-3.656

-4.357

-4.826

3.500

3.000

0

54.236

51.792

52.192

Davek od dohodka pravnih oseb
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

6.3.3. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Veljavna davčna stopnja je 19 % in načrtovani davek od dohodka pravnih oseb za leto 2021 znaša 3.500 EUR.
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6.3.4. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA

Zap.
Št.

a)
b)
c)
č)
d)

Bilančni dobiček v EUR

Čisti poslovni izid poslovnega
leta / čista izguba poslovnega
leta
Preneseni čisti dobiček
Povečanje rezerv iz dobička po
sklepu uprave (zakonskih)
Povečanje drugih rezerv po
sklepu Občinskega sveta Sevnica

Načrtovano
31.12.2021

Leto 2019 po
sklepu
Občinskega
sveta
15.05.2020

Ocena
31.12.2020

54.236

51.792

0

52.192

82.941

31.149

0

0

0

0

0

0

31.150
0

0

Nerazporejeni dobiček
BILANČNI DOBIČEK (a+b-c+č+d)

Leto 2019

137.177

82.941

31.149

0
10.107

62.299

62.299

Pojasnilo k izkazu bilančnega dobička
Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v znesku 62.299 EUR je bil s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica št. 0140012/2020 z dne 15.05.2020 razporejen:
- 31.150 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva)
- 31.149 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Bilančni dobiček leta 2019 po tej razporeditvi znaša 31.149 EUR.
Ocenjeni bilančni dobiček na dan 31.12.2020 je 82.941 EUR, ki je sestavljen:
- Nerazporejenega dobička preteklih let 31.149 EUR
- Ocenjeni dobiček leta 2020 51.792 EUR
Načrtovani bilančni dobiček na dan 31.12.2021 je 137.177 EUR. Sestavljajo ga:
- Nerazporejeni dobiček iz preteklih let v znesku 31.149 EUR
- Ocenjeni dobiček leta 2020 v višini 51.792 EUR
- Načrtovani dobiček leta 2021 v znesku 54.236 EUR.
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7. NAČRTOVANI PRIKAZ RAZPOREJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER STROŠKOV NA
POSAMEZNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2021
7.1.

SPLOŠNO

Opravljanje glavnih dejavnosti (gospodarske javne službe) in drugih dejavnosti komunalnega značaja je opredeljeno v
Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (UL 2/2017, 27/18, 22/19, 80/20).
Po odloku se dejavnosti v podjetju delijo na 2 osnovni skupini:
a) Glavne dejavnosti so glede na vire financiranja razdeljene v dve skupini:
Dejavnosti individualne rabe, ki se financirajo s strani uporabnikov storitev:
- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda;
- ravnanje z odpadki;
- pogrebne in pokopališke storitve;
- oskrba s plinom – ODS in dobava zemeljskega plina (pripojitev s 1.1.2021) .
Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz proračuna občine:
- vzdrževanje občinskih lokalnih cest (od 1.11.2014);
- urejanje, čiščenje javnih površin;
- vzdrževanje javne razsvetljava (od 1.1. 2019).
b) Druge dejavnosti komunalnega značaja
- tržna dejavnost (tržna dejavnost, investicije in razvoj, inženiring, vodenje projektov);
- skupne službe, katero sestavljajo dejavnosti vodenja podjetja, splošnih in kadrovskih zadev
ter finance in računovodstvo.
Skladno z določili Slovenskega računovodskega standarda 32(2016) vodimo ločene računovodske evidence za posamezne
dejavnosti oz. poslovnoizidna mesta. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, na katerih se zbirajo
prihodki, stroški in odhodki ter se ugotavlja poslovni izid.

7.2.

RAZPOREJANJE PRIHODKOV, NEPOSREDNIH STROŠKOV, POSREDNIH PROIZVAJALNIH
STROŠKOV TER SPLOŠNIH STROŠKOV

Sodila so bila pregledana s strani pooblaščene revizijske družbe. Na osnovi tega smo pridobili Poročilo o objektivni
upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov z dne 28.05.2020,
kar je bilo obravnavano na Nadzornem svetu podjetja dne 15.06.2020.

Razporejanje prihodkov
Neposredne prihodke od prodaje, ki predstavljajo pretežni del prihodkov, razporejamo na ustrezna stroškovna mesta
neposredno. Prav tako pa neposredno razporejamo tudi druge poslovne prihodke, kamor sodijo odškodnine, prejete iz
naslova zavarovanja sredstev. Prihodke od financiranja in izredne prihodke (izterjane stroške po tožbah) evidentiramo na
stroškovno mesto skupne službe. Ker ti prihodki znašajo ca 0,2 % vseh prihodkov podjetja, ne določamo sodil. Za znesek
prihodkov zmanjšamo stroške in odhodke na dejavnosti skupne službe.
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Razporejanje neposrednih proizvajalnih stroškov
Neposredne stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost, evidentiramo na stroškovna mesta direktno iz knjigovodskih
listin (likvidiranih računov) in obračunov (materialni obračun, obračun plače). Med neposredne oziroma direktne stroške
uvrščamo stroške materiala, drobnega inventarja, stroške energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev.
Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno
na stroškovna mesta na osnovi opravljenih ur dela na posameznem stroškovnem mestu.
Razporejanje posrednih proizvajalnih stroškov
V to skupino sodijo stroški, ki jih na osnovi sodil razporejamo na dejavnosti, in sicer:
- opravljene aktivnosti, ki so odvisne od opravljenih ur in izražene v % (uporablja se za vodje dejavnosti, ki opravljajo
delo za več dejavnosti)
- nabavna vrednost osnovnega sredstva (požarno in strojelomno zavarovanje)
- stroški dela (zavarovanje odgovornosti)
- fakturirana realizacija za komunalne storitve (oblikovanje stroška popravka vrednosti za terjatve komunalnih
storitev)
- število merilnih mest (razporeditev stroška goriva in vzdrževanja za vozila, ki se uporabljajo na več SM v okviru
dejavnosti)
- število objektov na vodovodnih sistemih (daljinski nadzor objektov vodovodnega sistema)
- število avtomobilov (stroški sledenja).
- razmerje med deležem distribucije (v kWh), ki pripada ostalim dobaviteljem plina v skupni vrednosti distribucije
(v kWh), ki je celotna in vključuje distribucijo (kWh) za porabo plina za celotno omrežje (podjetje + drugi
dobavitelji) – ODS (SM 520) in deležem distribucije (v kWh), ki pripada podjetju pri nabavi plina v skupni vrednosti
distribucije (v kWh), ki je celotna in vključuje distribucijo (kWh) za porabo plina za celotno omrežje (+ drugi
dobavitelji) – trgovski del (SM 521)
Uporabljalo se bo na Plinovodu. V letu 2019 je bilo razmerje 73,17% ODS in 26,83 % tržni del (vir LP Plinovod, leto
2019)

Razporejanje splošnih stroškov
Del prihodkov in stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja dejavnosti in jih ni
mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, evidentiramo na skupnem splošnem stroškovnem mestu - skupne
službe. Na tem stroškovnem mestu se zbirajo:
- stroški dela: vodenja podjetja, kadrovske službe in tajništva, finančno-računovodske službe, del stroška vodje
odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodje gospodarskih javnih služb.
- stroški materiala: stroški električne energije poslovnega objekta, stroški goriva za vozila, pisarniški material,
strokovni časopisi in literatura;
- stroški storitev: stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme, avtomobilov, povračila stroškov
zaposlenih v zvezi z delom, storitve plačilnega prometa, zavarovalne premije, stroški odvetniških storitev, stroški
revidiranja, stroški reklame in reprezentance, sejnine, stroški telefonskih stroškov za delavce, ki so bremenjeni na
skupnih službah, poštni stroški, čiščenje poslovnih prostorov uprave, komunalne storitve in ogrevanje;
- amortizacija za osnovna sredstva, ki se uporabljajo v skupnih službah;
- drugi stroški in odhodki.
V skladu z Uredbo MEDO stroške reprezentance, sponzorstva, donacije, vzdrževanja poslovnega objekta skupnih služb
razporejamo v breme tržnih dejavnost, saj niso upravičeni kalkulativni element cene storitev GJS.
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Sodila za razporejanje splošnih stroškov
a) Proizvajalni stroški
Uporablja se pri določanju splošnih stroškov:
- Gospodarskih javnih služb, pri katerih izločimo najemnino
- Pri tržni dejavnosti, kjer izločimo stroške storitev, kjer gre za posredovanje
b) Razmerje med splošnimi stroški podjetja v primerjavi s skupnimi prihodki podjetja
Uporablja se pri določanju splošnih stroškov:
▪ Javnih površin
▪ Javne razsvetljave
▪ Vzdrževanja cest – pri čemer izločimo stroške storitev, kjer gre za posredovanje
c) V znesku na enoto opravljene storitve
Uporablja se pri pogrebni službi, in sicer v znesku/pokop.

Na stroškovnem mestu skupne službe se ugotovi razlika med prihodki ter odhodki in stroški, kar razporedimo na
dejavnosti, kar prikazuje spodnja tabela.

Načrtovana razporeditev splošnih stroškov po dejavnostih

Naziv SM
Vodovod
Kanalizacija
Čistilna naprava
Ravnanje z odpadki
Skupaj obvezne GJS
Pogrebna služba
Javne površine
Vzdrževanje občinskih cest
Javna razsvetljava
Plinovod
Skupaj druge GJS
Tržna dejavnost
Skupaj druge dejavnosti
komunalnega značaja
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI

Načrtovano
%
2021
splošnih
stroškov
71.891
13,17
13.882
2,54
29.167
5,35
120.084
22,00
235.024
43,06
19.043
3,49
33.846
6,20
64.961
11,91
3.339
0,61
23.022
4,22
144.211
26,43
166.525
30,51

Ocena

75.099
13.702
28.417
116.274
233.492
14.430
31.069
60.388
3.073
0
108.960
156.637

%
splošnih
stroškov
15,05
2,75
5,69
23,30
46,79
2,89
6,23
12,10
0,61
0
21,83
31,38

166.525

30,51

156.637

31,38

153.086

30,97

545.760

100,00

499.089

100,00

494.342

100,00

2020

Realizirano
%
2019
splošnih
stroškov
71.907
14,55
15.902
3,22
27.261
5,51
111.000
22,45
226.070
45,73
18.200
3,68
30.790
6,23
63.857
12,92
2.339
0,47
0
0
115.186
23,3
153.086
30,97

Načrtovani splošni stroški so za leto 2021 v višini 545.760 EUR predstavljajo v primerjavi s skupnimi prihodki 7.156.200
EUR 7,63 % (ocena 2020- 7,49 %, leto 2019- 7,26 %, leto 2018 -6,90%).
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7.3.

NAČRTOVANA RAZPOREDITEV STROŠKOV NA NEPOSREDNE, POSREDNE, PROIZVAJALNE TER SPLOŠNE STROŠKE ZA LETO
2021
GJS OBVEZNE
Vodovod

TRŽNA DEJ.

Kanaliza Čistilna Ravnanje z
Tržna
Skupaj GJS
cija
naprava odpadki
dejavnost

v EUR
1
a) Neposredni
proizvajalni stroški

2

896.465 437.122 488.267 1.010.955 2.832.809 1.423.096

Stroški materiala

104.305

Stroški storitev
Od tega najemnina
infrasturukture GJS
Od tega ZP
infrasturukture GJS

600.241 372.984 383.738

19.130

5

44.490

6=2do5

90.054

7

Pogrebna
in
pokop.dej.

Javne
površine

8

9

Uprava

Javna
Vzdrževan
SKUPAJ
razsvetlja Plinovod
je cest
druge GJS
va
10

11

12

13=8 do 12

SKUPAJ PODJETJE
SKUPAJ
PODJETJE

Uprava
14 15=6+7+13+14

227.580

438.571

941.241

48.071

323.095

1.978.558

563.710

6.798.173

257.979

316.800

35.611

49.388

229.892

2.000

93.870

410.761

25.900

1.011.440

555.454 1.912.417

838.539

104.606

96.976

495.189

46.071

179.541

922.383

147.408

3.820.747

37.819

48.819

0

949.022

890

0

46.063

13.653

900.203

0

11.000

0

0

0

37.583

5.230

1.930

430

45.173

0

890

0

0

0

10.658

1.638

6.102

49.481

67.879

37.013

7.965

20.602

70.348

0

22

98.937

19.994

223.823

118.203

42.818

53.392

312.743

527.156

223.292

78.450

265.605

144.405

0

49.330

537.790

341.408

1.629.646

57.857

0

0

0

57.857

100

0

6.000

100

0

324

6.424

26.000

90.381

2.480

520

510

3.026

6.536

400

900

0

0

0

0

900

300

8.136

71

32

35

197

335

3.952

48

0

1.307

0

0

1.355

1.200

6.842

2.650

0

0

2.650

3.000

0

0

0

8

8

1.500

7.158

26.235

11.378

7.015

39.472

65.889

35.558

27.622

44.202

7.015
0

39.246
226

65.889
0

35.558

27.622
0

43.821
381

150.302
0
149.921
381

0

11.378
0

0
0
0
0

42.920

26.177
58

84.100
0
83.816
284

300.291
0
299.626
665

71.891

13.882

29.167

120.084

235.024

166.525

19.043

33.846

64.961

3.339

23.022

144.211 -545.760

0

994.591 462.382 524.449 1.170.511 3.151.933 1.655.510

282.181

500.039 1.050.404

51.410

389.037

Finančni odhodki
Drugi finančni
odhodki - izredni
b) Posredni
proizvajalni stroški
Amortizacija
Stroški dela
Stroški storitev
c) Splošni stroški
SKUPAJ
PROIZVAJALNI
STROŠKI

4

309.791 330.147 246.612

Stroški amortizacije
Stroški dela
Drugi poslovni
stroški
Prevrednotovalni
poslovni odhodki

3

GJS DRUGE
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42.920

2.273.071

17.950

7.098.464

8. PREGLED INVESTICIJ IN NJIHOVIH VIROV V LETU 2021
8.1.

INVESTICIJE V GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH
PORABA
Naziv investicije

1
1. VODOVOD
Nadomestitev opreme
2. KANALIZACIJA
Kamera za snemanje kanalizacijskih vodov
3. ČISTILNA NAPRAVA
4. POGREBNA SLUŽBA
Vozilo furgon za opravljanje prevozov za potrebe
pogrebne in pokopališke dejavnosti
5. RAVNANJE Z ODPADKI
Oprema in zabojniki
Tri osno smetarsko vozilo za pobiranje, stiskanje in
odvoz mešanih in ločenih frakcij komunalnih
odadkov - z nadgradnjo cca 20 m3
Odplačilo dolgoročnega kredita za smetarsko vozilo,
nabavljeno v letu 2021 (predvidoma 3 obroki)
6. JAVNE POVRŠINE

Nabava osnovnih
sredstev
2
2.000
2.000
8.500
8.500
0
14.000

Amortizacija

Drugi viri

4

5

0

10.658

0

0

1.638

0
0

6.102
7.965

0
0
0
0

9.000

49.481

180.000

14.000
186.000
6.000
180.000

180.000
9.000

5.000
5.000
14.500

Nadomestitev opreme za potrebe javnih površin
7. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Odplačilo dolgoročnega kredita za traktor s priključki
za opravljanje zimske službe
Nadomestitev opreme
Valjar asfalterski za izdelavo muld
8. PLIN
SKUPAJ INVESTICIJE V GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH (1 do7)

8.2.

VIRI

Odplačilo
kreditnih
obveznosti
3

0

20.602

5.000

26.441

70.348

0

26.441
2.000
12.500
0

0

22

230.000

35.441

166.816

185.000

INVESTICIJE V DRUGIH DEJAVNOSTIH KOMUNALNEGA ZNAČAJA
PORABA
Naziv investicije

1
1. TRŽNA DEJAVNOST
Nadomestitev opreme
GPS naprava Leica, za potrebe ažuriranja in vodenja
katastra GJI
Vozilo furgon za opravljanje prevozov za potrebe
tržne dejavnosti
Odplačilo kredita za nakup poslovnih prostorov
Odplačilo kredita za obnovo poslovnih prostorov
Tovorno vozilo - dvoosni kamion za prevoz agregata
delujočega na odpadno jedilno olje
Premični agregat s predelavo na odpadno jedilno
olje
Traktor karakteristik (95 – 125 kW, 129-170 KM)
2. SKUPNE SLUŽBE
Nadomestitev računalniške in programske opreme
SKUPAJ INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI
KOMUNALNEGA ZNAČAJA (1 do 2)

POSLOVNI NAČRT 2021

Nabava osnovnih
sredstev
2
158.574
2.000

VIRI
Odplačilo
kreditnih
Amortizacija
Drugi viri
obveznosti
3
4
5
72.617
37.013
105.809

10.313
14.000
42.107
30.510
59.715

47.772

19.826

15.861

52.720
18.000
18.000
176.574

42.176
19.994

72.617

57.007

105.809

70

8.3.

REKAPITULACIJA
PORABA
Naziv investicije

1
1. INVESTICIJE V GJS
2. INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA
ZNAČAJA
3. SKUPAJ INVESTICIJE (1 do 2)

Nabava osnovnih
sredstev
2
230.000

VIRI

Odplačilo
kreditnih
Amortizacija
obveznosti
3
4
35.441
166.816

Drugi viri
5
185.000

176.574

72.617

57.007

105.809

406.574

108.058

223.823

290.809

Načrtovana vrednost investicij v lastna osnovna sredstva in odplačilo kreditnih obveznosti za leto 2021 znaša 514.632 EUR.
Vrednost investicij v nadomestitev opreme je 406.574 EUR in v odplačilo kreditnih obveznosti v višini 108.058 EUR. Vir za
investicije je amortizacija v znesku 223.823 EUR, dolgoročni kredit 180.000 EUR ter podpore (državne in lokalne) 110.809
EUR.
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja
parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

Številka:

011-0006/2019

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
Poročevalki:
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

na

javnih

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3
(dopolnjen osnutek) – prva obravnava

Številka:

3505-0009/2018

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
LUZ d.d.
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.d.

Na podlagi 5352. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št.46/15 – UPB, in 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 2.… izredni seji dne 9.
5. 2018…, sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica 23
1.0.0.0 Uvodne določbe
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, in 17/16, 33/18 in 70/191, v
nadaljevanju: OPN).
(2) OPN je temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine v povezavi z
zagotavljanjem in izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega razvoja, varovanjem okolja,
varstvom narave, ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture
ter uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in
športnorekreacijskih potreb občanov.
2. člen
(veljavnost odloka)
(1) Odlok velja za območje celotne občine in se upošteva pri pripravi občinskih podrobnih
prostorskih načrtov in drugih predpisov občine, ki se nanašajo na rabo in urejanje prostora.
Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor. Izvedbeni del
odloka je hkrati podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter drugih odločitev
Občine, ki se nanašajo na rabo in urejanje prostora.
(2) Poleg določil tega akta je pri gradnji in vseh drugih posegih v prostor treba upoštevati predpise
o graditvi objektov in druge predpise, ki se nanašajo na prostor. Tako se pogoji in omejitve, ki
izhajajo iz teh pravnih režimov, upoštevajo tudi, kadar to v odloku ni posebej navedeno.
3. člen
(vsebina in oblika odloka)
(1) OPN je sestavljen iz strateškega dela, izvedbenega dela in prilog ter v obliki besedila in
grafičnih prikazov. OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki.
(2) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 2.0 tega odloka in grafičnih prikazih
na naslednjih kartah (v merilu 1:60.000):
- prikazi zasnove prostorskega razvoja občine,
- prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture,
- prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ter prikaz okvirnih
območij razpršene poselitve,
- prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo,
- prikazi usmeritev za razvoj v krajini,
- prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč.

1

SD OPN 3 povzema tudi spremembe 4 in 5 (Uradni list RS št. 70/19).

1

(3) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 3.0 tega odloka in grafičnih
prikazih na naslednjih kartah:
- pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste (v merilu 1:65.000),
- pregledna karta Občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij
gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:60.000),
v merilu 1:5.000:
- prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev,
- prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.
(4) OPN ima tudi naslednje priloge:
- izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov (za območje Občine Sevnica),
- prikaz stanja prostora občine Sevnica,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
- Urbanistični načrt Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom in Urbanistični načrt Krmelj,
- usmeritve za izdelavo OPPN,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev OPN,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo.
(5) V grafičnem delu prikaza stanja so prikazana varovana območja in objekti s področja varstva
kmetijskih zemljišč, gozdov, voda, virov pitne vode in drugih naravnih virov, ohranjanja narave in
varovanja okolja, varstva kulturne dediščine, zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami,
upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in iz drugih predpisov, ki se nanašajo na prostor.
Podatki iz prikaza stanja prostora se v povezavi s smernicami nosilcev urejanja prostora (NUP) in
predpisanimi režimi varovanja in zaščite upoštevajo pri načrtovanju posegov v prostor in pri
upravnih odločitvah v zvezi z njimi.
(6) OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki. V primeru eventuelne različnosti
velja verzija v tiskani obliki.
4. člen
(uporaba pojmov in okrajšav)
(1) V tem odloku uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 2. členu Zakona o prostorskem
načrtovanju, 2. členu Zakona o graditvi objektovzakonih s področja urejanja prostora in graditve
objektov2, 14. do 21. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega
načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij, 5. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije , 2. točki Odloka o strategiji prostorskega
razvoja Slovenije in 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V aktu se
uporabljajo tudi naslednje okrajšave izrazov ter pojmov:
AC – avtocesta,
ČN – čistilna naprava,
DPN – državni prostorski načrt,
DRP – dejanska raba prostora,
E – etaža,
EMS – elektromagnetno sevanje,
EPO – ekološko pomembna območja,
EUP – enota urejanja prostora,
FZ – faktor zazidanosti parcele,
GE – gradbena enota,
GJD – grajeno javno dobro,
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GJI – gospodarska javna infrastruktura,
GJS – gospodarska javna služba,
GL – gradbena linija,
GM – gradbena meja,
HE – hidroelektrarna,
KGV – kmetijska, gozdna, vodna zemljišča,
KK – kulturna krajina,
KD – kulturna dediščina,
LC – lokalna cesta,
LN – lokacijski načrt,
M – mansarda,
MHE – mala hidroelektrarna,
NDM – najvišja dovoljena masa,
NRP – namenska raba prostora,
NUP – nosilci urejanja prostora,
NT – naselbinsko telo,
NV – naravna vrednota,
OJP – območje javnega prostora,
ON – (okvirno) območje naselja,
OPN – občinski prostorski načrt,
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt,
ORG – območje razpršene gradnje,
ORP – območje razpršene poselitve,
OVE – obnovljivi viri energije,
P – pritličje,
PE – populacijska enota,
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
PIN – prostorski izvedbeni načrt,
PM – parkirno mesto,
PNRP – podrobnejša namenska raba prostora,
PIP – prostorski izvedbeni pogoji,
PM – parkirno mesto,
Pravilnik OPN - 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,
PRS – prostorski red Slovenije,
RTP – razdelilna transformatorska postaja,
RPE – register prostorskih enot,
SE RG – sanacija enot razpršene gradnje,
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti,
SORG – sanacija območja razpršene gradnje,
SP – smer pozidave,
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
SS – stanovanjska soseska,
SVPH – stopnja varstva pred hrupom,
TK – telekomunikacijsko omrežje,
TP – transformatorska postaja,
UN – urbanistični načrt,
UNP – utekočinjen naftni plin,
UO – ureditveno območje,
Uredba – Uredba o vrstah objektovuredba, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost3,
ZN – zazidalni načrt.
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(2) Uporabljeni izrazi v PIP za območja stavbnih zemljišč so razloženi v 56. členu odloka.
(3) V odloku uporabljen izraz »praviloma« pomeni, da je potrebno upoštevati določila odloka. Če
to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je potrebno neupoštevanje določil tega
odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
5. člen
(vsebina besedila odloka OPN)
V besedilnem delu odloka so v nadaljevanju naslednje vsebine:
1.0.0.0

Uvodne določbe

2.0.0.0
2.1.0.0
2.2.0.0
2.3.0.0

Strateški del občinskega prostorskega načrta – besedilo
Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
Zasnova prostorskega razvoja občine
Zasnova gospodarske javne infratsrukture lokalnega pomena in grajenega
javnega dobra
Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana
Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
Usmeritve za prostorski razvoj občine
Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
Usmeritve za razvoj v krajini
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
Razvoj naselij na podlagi urbanističnega načrta

2.4.0.0
2.5.0.0
2.6.0.0
2.6.1.0
2.6.2.0
2.6.3.0
2.6.4.0
2.7.0.0
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4.0
3.2.0.0
3.2.1.0

3.2.2.0
3.2.3.0
3.3.0.0
3.4.0.0
3.4.1.0
3.4.1.01
3.4.1.02
3.4.1.03
3.4.1.04
3.4.1.05
3.4.1.06

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta
Splošne določbe
Pravni obseg akta
Namenska raba
Načini urejanja
Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti
Varovanja
Merila in pogoji javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra
Usklajevanje in evidence posegov na infrastrukturi – načrtovanja ter gradnje in
upravljanje vseh vrst objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega
dobra
Javne površine kot grajeno javno dobro
Drugi pogoji urejanja gospodarske javne infrastrukture
Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – enot urejanja
prostora z oznako KGV - kmetijska, gozdna, vodna zemljišča
Merila in pogoji v enotah urejanja prostora stavbnih zemljišč
Splošna merila urejanja enot urejanja prostora stavbnih zemljišč
Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
Bivanje v mirnem okolju
Dejavnosti
Dvorišče
Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust
Nadomestna gradnja
4

3.4.1.07
3.4.1.08
3.4.1.09

Nadstrešnica/čakalnica/
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti - betonsko korito ali ribnik
Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe (12520 po Enotni 4klasifikaciji vrst
objektov)
3.4.1.10 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
3.4.1.13 Ograje sadovnjakov
3.4.1.14 Okoliška stavbna struktura
3.4.1.15 Smučišče
3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
3.4.1.17 Urbana oprema
3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
3.4.2.0
Gradbena enota
3.4.2.1
Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
3.4.2.1.1 Organizacija gradbene enote, primarni del gradbene enote, sekundarni del gradbene
enote
3.4.2.1.2 Regulacijske črte- oblikovanje odnosa gradbene enote do javnega prostora
3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote
3.4.2.1.4 Gradnja objektov po Uredbi
3.4.2.1.5 Varovanje kulturne dediščine – posebnosti na gradbeni enoti v registriranih
območjih kulturne dediščine
3.4.2.1.6 Priključevanje gradbene enote na javno infrastrukturo
3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote
3.4.2.1.8 Posebnosti določil varstva pred hrupom
3.4.2.1.9 Združevanje in delitve GE , parcelacija, velikostni red gradbene enote
3.4.2.2
Merila urejanja tipov gradbenih enot (tipi gradbenih enot)
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-S)
3.4.2.2.01 .hm - GE modernistične stanovanjske hiše
3.4.2.2.02 .hv- GE hiše v vrsti
3.4.2.2.03 .sb - GE stanovanja v bloku
3.4.2.2.04 .vo - GE domačije v odprtem vaškem okolju
3.4.2.2.05 .vs - GE domačije v strnjenem vaškem okolju
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-C)
3.4.2.2.06 .js - GE javne stavbe
3.4.2.2.07 .pj - GE posebne javne stavbe
3.4.2.2.08 .tm - GE trško-mestne hiše
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-I)
3.4.2.2.09 .kz- GE kozolca
3.4.2.2.10 .gp - GE gospodarskega poslopja
3.4.2.2.11 .odi - GE kmetije z industrijsko proizvodnjo
3.4.2.2.12 .gs - GE gospodarske stavbe
3.4.2.2.13 .ip - GE industrijske proizvodnje
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B)
3.4.2.2.13a .btk - GE za kmečki turizem5
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-Z)
3.4.2.2.14 .zsr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo
in šport
3.4.2.2.15 .zpa - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki
Redakcijski popravek zaradi uskladitve z Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
Uskladitev s SD4 OPN Sevnica – zaradi uskladitve s strukturo Odloka se ta točka prestavi za tip GE .ph tako, da se
iz 3.4.2.2.13a preštevilči v 3.4.2.2.29. Gre za redakcijski popravek oz. za uskladitev s strukturo Odloka.
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3.4.2.2.16 .zvr- GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za vrtičkarstvo
3.4.2.2.17 .zdz - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene
površine
3.4.2.2.18 .zvo - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih
3.4.2.2.19 .zpk - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-P)
3.4.2.2.20 .jp - GE središčnega javnega prostora
3.4.2.2.21 .in - GE infrastrukturnega objekta
3.4.2.2.22 .p - GE prometne infrastrukture
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-A)
3.4.2.2.23 .od- GE domačije v odprtem prostoru
3.4.2.2.24 .z- GE zidanice in vinske kleti za vinotoč
(Tipi gradbenih enot na vseh vrstah stavbnih zemljišč)
3.4.2.2.25 .x - GE s posebnimi režimom urejanja
3.4.2.2.26 .pin- GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
3.4.2.2.27 .ppn - GE varovanja pogojev izvedbe občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B6)
3.4.2.2.28 .ph - GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
3.4.2.2.13a29 .btk - GE za kmečki turizem7
3.4.3.0
Stavbe
3.4.3.1
Stavba - splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
3.4.3.1.2 Namembnost stavbe
3.4.3.1.3 Etažnost stavbe
3.4.3.1.4 Orientacija stavbe
3.4.3.1.5 Podzemna stavba
3.4.3.2
Osnovni in sekundarni kubus
3.4.3.2.1 Osnovni kubus stavbe
3.4.3.2.2 Sekundarni kubusi stavbe
3.4.3.3
Strehe z naklonom
3.4.3.3.01 Štirikapna streha
3.4.3.3.02 Dvokapna streha
3.4.3.3.03 Enokapna streha
3.4.3.4
Ravna streha
3.4.3.5
Fasada
3.4.3.6
Glavna stavba - splošna merila urejanja
(Tipi glavne stavbe)
3.4.3.6.01 Hiša na podeželju
3.4.3.6.02 Gospodarska stavba
3.4.3.6.03 Industrijska hala
3.4.3.6.04 Klasična javna stavba
3.4.3.6.05 Modernistična javna stavba
3.4.3.6.06 Modernistična stanovanjska hiša
3.4.3.6.07 Paviljonska stavba/paviljon
3.4.3.6.08 Trško-mestna hiša
3.4.3.6.09 Hiša v vrsti
3.4.3.6.10 Zidanica
3.4.3.6.11 Vinska klet za vinotoč
3.4.3.6.12 Objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
3.4.3.7
Pomožna stavba
Redakcijski popravek: doda se naslov: (Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B)
Uskladitev s SD4 OPN Sevnica – zaradi uskladitve s strukturo Odloka se ta točka prestavi za tip GE .ph tako, da se
iz 3.4.2.2.13a preštevilči v 3.4.2.2.29. Gre za redakcijski popravek oz. za uskladitev s strukturo Odloka.
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3.5.0.0
3.6.0.0

4.0.0.0

Preglednica enot urejanja prostora in podobmočij kmetijskih, gozdnih,
vodnih zemljišč s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji
Usmeritve za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih
načrtov

Prehodne in končna določba
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2.0.0.0 Strateški del občinskega prostorskega načrta – besedilo
2.1.0.0

Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

6. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)
Občina Sevnica želi s svojimi naselji postati prepoznaven in privlačen prostor za bivanje ljudi z
možnostjo uresničevanja njihovih gospodarskih hotenj in skupnih družbenih potreb. Občinsko
središče Sevnica se z Boštanjem, Logom in Radno razvija kot kulturno, gospodarsko in družbeno
središče regionalne ravni z vplivom in delitvijo regionalnih funkcij v somestju Posavske regije. S
trajnostno naravnanim prostorskim razvojem se ohranjajo kakovost naravnega in ustvarjenega
okolja, naravne značilnosti ter prepoznavnost prostora.
7. člen
(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v občini)
(1) OPN je izdelan ob upoštevanju stanja in značilnosti prostora ter teženj dosedanjega razvoja v
občini, ugotovljenih s strokovnimi podlagami za pripravo tega akta. V OPN se upoštevajo razvojne
potrebe in težnje za gradnjo stanovanj, objektov družbene infrastrukture, urejanje gospodarske
javne infrastrukture, prometnih in drugih javnih površin in rabo naravnih virov v občini, ki izhajajo
iz pobud občanov, gospodarskih in družbenih subjektov občine ter temeljnih razvojnih
dokumentov na lokalni, regionalni in državni ravni.
(2) Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine izhajajo iz zmogljivosti prostora ob
upoštevanju naravnih značilnosti, omejenosti naravnih virov, ukrepov varovanja naravnih vrednot
in kulturne dediščine ter obstoječega sistema poselitve.
8. člen
(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)
Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine na področju urejanja prostora in varstva okolja so ohranjanje zdravega
okolja za bivanje in vzdrževanje ravnotežja med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in
rabo prostora. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti za poselitev naj se ohranjajo razvojni
potenciali in prepoznavne značilnosti prostora. S prostorskim načrtom se želi doseči naslednje
cilje prostorskega razvoja:
- omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov,
- sanirati probleme v urbanem, ruralnem ter odprtem prostoru,
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij,
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije
in s spodbujanjem učinkovite rabe energije v občini ter s spodbujanjem razvoja (centralizirane)
daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje v Sevnici,
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju družbenih
dejavnosti,
- omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim omrežjem
ter povezave s sosednjimi območji občin in regij,
- ohraniti in varovati naravne vire in naravno okolje,
- ohraniti in varovati kulturno dediščino ter jo vključevati v trajnostni razvoj občine,
- vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi in neovirano dostopnost do javnih
objektov ter površin funkcionalno oviranim osebam,
- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- zagotoviti trajnostno rabo prostora.
Prioritetni cilji
Prioritetni cilji prostorskega razvoja občine so po posameznih področjih sledeči:
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Gospodarstvo:
- razvoj podjetniške infrastrukture za pospešen razvoj podjetništva in obrtništva – zagotavljanje
prostorskih možnosti za razvoj posameznih panog in dejavnosti gospodarstva in oblikovanje
institucij podpornega okolja,
- spodbujanje razvoja podeželja in trajnostno naravnanega (sonaravnega) turizma s
posodobitvijo in dograditvijo turistične infrastrukture, prenovo in revitalizacijo naselbinskih
jeder ter ohranjanjem naravne in kulturne krajine.
Okolje in prostor:
- izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z
vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo
sistemov za ravnanje z odpadki in energetske infrastrukture,
- vzpostavitev omrežja naselij v regiji z regionalnim središčem Sevnica in lokalnimi središči,
- zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za stanovanja in za gospodarske
dejavnosti ter turizem v mestnih in podeželskih naseljih,
- varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, varstvo tal, zraka, voda in vodnih virov pred
onesnaženjem ter smotrna raba naravnih virov,
- ohranjanje narave z varstvom zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanjem biotske
raznovrstnosti.
Gospodarska javna infrastruktura:
- navezava občine na sistem omrežja AC, posodobitev glavne in regionalnih cestnih povezav,
trajnostno načrtovanje prometa in krepitev trajnostne mobilnosti z zagotavljanjem varnih peš
in kolesarskih povezav ter nadgradnjo sistema javnega potniškega prometa, 8izpopolnjevanje
informacijske infrastrukture ter izgradnja širokopasovnega informacijskega prenosnega
omrežja,
- obnova in posodobitev dotrajanih vodovodov, zagotavljanje kakovostne oskrbe z vodo v vseh
naseljih in zaščita vodnih virov pred onesnaženjem,
- zagotavljanje popolnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja s komunalnimi
odpadki v vseh naseljih,
- zagotavljanje stabilne oskrbe naselij z energijo ter spodbujanje rabe obnovljivih virov in
učinkovite rabe energije,
- zagotavljanje dostopa do kakovostnih storitev informacijske družbe ter zagotavljanje ugodnih
pogojev za razvoj na odročnih območjih z opremljenostjo s telekomunikacijsko infrastrukturo,
- postopno izenačevanje komunalnega standarda med urbanimi in ruralnimi območji ter
zagotavljanje kakovostne prometne in komunikacijske povezanosti s sosednjimi območji.
Kulturni in socialni razvoj:
- zagotavljanje pogojev za razvoj šolskega prostora, objektov za kulturo, šport in rekreacijo ter
zdravstveno in socialnovarstveno oskrbo prebivalstva občine in širšega gravitacijskega zaledja.
Lokalni energetski koncept:
- učinkovita raba energije na vseh področjih in zmanjšanje končne energije,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja in zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije.
2.2.0.0

Zasnova prostorskega razvoja občine

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 1: prikazi zasnove prostorskega razvoja občine)

9. člen
8

Dopolnjeno na podlagi 1MN MzI: Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko in CPS Sevnica (2017).
CPS Sevnica je dodana v prilogo 33.
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(splošni okvir zasnove prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj občine je zasnovan na izhodiščih obstoječega stanja prostora in novih
strokovnih spoznanjih o primernosti ter zmogljivosti naravnega in urbanega prostora. Zasnovana
raba prostora temelji na strokovnih podlagah, razvojnih pobudah, smernicah deležnikov pri rabi
in urejanju prostora ter ob upoštevanju razvojnih planskih dokumentov.
(2) Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti se
dopuščajo v večjih krajevnih središčih. Razvoj poselitve se usmerja v osrednje poselitveno
območje Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom, v Krmelj in v druga naselja,
ki se razvijajo kot lokalna središča. V preostalem prostoru se pri razvoju prostora prednostno
ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi. Vzdržuje se obstoječe
razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine.
10. člen
(prednostna območja za razvoj dejavnosti)

Območja za bivanje
(1) Poselitev se razvija v obstoječih naseljih. Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo
predvidoma oblikovale nove stanovanjske površine, v drugih pa le manjše širitve z zapolnitvijo
vrzeli ter zaokrožitvijo območja naselja. Pri tem se načrtovanje stanovanj in centralnih dejavnosti
obravnava medsebojno usklajeno, saj so območja fizično in funkcionalno medsebojno povezana.
Zaradi sanacije območij razpršene gradnje se lahko oblikujejo nova okvirna območja naselij.
(2) Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja in osrednjih območjih centralnih
dejavnosti. Najprimernejše območje za bivanje se razteza v dolini Save, v njenem osrednjem delu
na območju UN Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom ter delno v dolini Mirne in na območju
Krmelja. Bivalne površine za razvoj poselitve s priselitvami se zagotavlja še na Blanci, Dolnjem
Brezovem, Loki pri Zidanem Mostu, Šentjanžu, Studencu, Artu in Tržišču ter v drugih naseljih
občine z razvojnimi možnostmi, prilagojenimi potrebam prirasta lastnega prebivalstva in
obstoječih dejavnosti.
Območja za gospodarski razvoj
(3) Razvoj proizvodnih dejavnosti bo potekal pretežno na obstoječih območjih, namenjenih
proizvodnji, kjer so že razpoložljivi objekti in površine. Prostorsko širitev območja stavbnih zemljišč
za potrebe industrije in drobnega gospodarstva se zagotavlja v Sevnici, Boštanju, , Krmelju,
Zabukovju in na Radni ter Blanci v okviru gospodarskih in poslovnih con. Prostorske pogoje za
razvoj proizvodnih dejavnosti je v drugih večjih naseljih mogoče zagotoviti le v omejenem obsegu
in ob upoštevanju prostorskih omejitev ter vplivov na okolje in bivalne razmere ljudi.
Območja za proizvodnjo v mestu Sevnica so prostorsko omejena in jih ni mogoče širiti, zato
ostajajo v dosedanjih mejah. Ta območja se deloma prestrukturirajo in postopno preobrazijo v
območja s pretežno poslovno, storitveno, oskrbno ali bivalno funkcijo. Območje centralnih
dejavnosti večjega obsega je opredeljeno v Sevnici in Boštanju, v manjšem obsegu pa v Krmelju,
Tržišču, Loki pri Zidanem Mostu in na Blanci. V vseh naseljih se v središčnem prostoru centralne
dejavnosti razvijajo sočasno z bivanjem.
Območja za razvoj turizma9
(4) Območje za razvoj turizma tvori s svojim izjemnim naravnim okoljem pogorje Lisce s širšim
zaledjem. Na vrhu Lisce se načrtuje ureditev turistične infrastrukture »Športno rekreacijske
dejavnosti in turizem« tako, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje
Lisce opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena in EPO. Z aktivnostmi, povezanimi s
turizmom, ne smejo biti ogroženi habitatni tipi in habitatne vrste, ki se ohranjajo v ugodnem
Odstavek se dopolni v skladu s prejetim 1MN_MOP: » Dopolnitev četrtega odstavka 10. člena Odloka je potrebno
utemeljiti tudi s strateškega vidika, ne le z vidika pobud.« Zato so dodane glavne usmeritve razvoja turizma iz
Strategije razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024.
9
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stanju. Območje za turizem se deloma zagotavlja tudi v Krmelju ob ojezerjenih površinah,
opuščenih površinskih rudniških kopih ter v povezavi s turističnimi kmetijamina Čelovniku
(turistična kmetija Kosem10). Spodbuja se razvoj kmetij v turistične kmetije11. Na območju Stržišča
se zagotovi razvoj termalnega turizma (Terme Počivice). Razvoj turizma na podeželju se na
območjih razpršene poselitve in s specifično ponudbo spodbuja tudi na posameznih lokacijah na
vinogradniških območjih (urejanje vinskih cest, vinske kleti in zidanice12). Z možnostmi razvoja
turizma so povezane posamezne lokalitete kulturne dediščine, še posebej območje starega jedra
mesta Sevnica s srednjeveškim gradom in Ajdovski gradec13. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik
rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, razvoj tematskih poti, vodne in obvodne
dejavnosti) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi. Preveri se možnost za umestitev
Ribiškega centra ob Savi14. Zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske
raznovrstnosti se lahko vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s
predpisi varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z
informacijami in opozorili. Površine za šport in rekreacijo se načrtujejo v naseljih Blanca, Boštanj,
Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Orehovo, Podgorica (območje na Lisci), Sevnica,
Šmarčna, Tržišče in Zavratec.
Območja za razvoj gospodarske javne infrastrukture
(5) Območje energetske infrastrukture obsega površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi,
HE Boštanj in HE Arto-Blanca. Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in prenosnih
plinovodaov15, ki v pretežni meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer potekajo tudi glavni
koridorji cestnih in železniških povezav državne in regionalne ravni.
11. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo)
(1) Mreža poselitve temelji na povezanosti naselij občine z njenim središčem Sevnico. Nosilna
naselja v poselitvenem omrežju so nadalje Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj,
Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, ki so lokalna središča in središča krajevnih skupnosti z
ustrezno razvitostjo centralnih dejavnosti za potrebe zalednih naselij.
(2) Mesto Sevnica je v povezavi s Krškim in Brežicami somestje in središče nacionalnega pomena.
V tesno povezanem poselitvenem prostoru Sevnice, Boštanja, Dolenjega Boštanja, Loga in Radne,
kjer živi preko 6200 prebivalcev, se razvijajo potenciali storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti
za oskrbo prebivalcev v svojem gravitacijskem območju. Razvoj navedenega območja se načrtuje
na podlagi urbanističnega načrta (UN).
(3) Drugo največje naselje, katerega razvoj se načrtuje tudi na podlagi UN, je lokalno središče
Krmelj. Sevnica s širšim zaledjem ter Krmelj zagotavljata prebivalcem občine pretežni del
zaposlitvenih možnosti, oskrbo in storitve ter dejavnosti vzgoje, izobraževanja, zdravstva,
socialnega varstva, kulture in športa. Po pomenu v širšem lokalnem prostoru sta močno
uveljavljeni še lokalni središči Boštanj in Loka pri Zidanem Mostu. Naselja s slabše razvitimi
funkcijami ter z zaledjem izrazite razpršene poselitve so Blanca, Studenec, Šentjanž, Tržišče in
Zabukovje. Ta naselja se v prihodnje razvijajo v lokalna središča.

OPPN 11-01 za Turistično kmetijo Kosem v Čelovniku se ukine, razvoj območja je usmerjen v razvoj kmetijske
dejavnosti. Odlok se popravi skladno s Strategijo razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024, ki na splošno spodbuja
razvoj turističnih kmetij. Skladno s spremembami je popravljen tudi grafični del.
11 Dodano na podlagi stanja in potreb po razvoju turističnih kmetij v občini. (npr. pobuda št. 123, 284).
12 Uskladitev s Strategijo razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024.
13 Dopolnjeno skladno s Strategijo razvoja turizma občine 2019-2024.
14 Dodano na podlagi razvojne pobude za razvoj Ribiškega centra Brest (pobuda št. 31).
15 Dopolnjeno na podlagi 1MN Plinovodi.
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(4) Druga naselja v občini (določena v drugem in tretjem odstavku točki 15. člena tega odloka razen Sevnice in lokalnih središč) se razvijajo v okviru lastnih potreb, prednostno z nadomestno
in dopolnilno gradnjo, s prenovo, sanacijo in izrabo drugih notranjih prostorskih rezerv. S širitvijo
se razvijajo v primerih potrebnega izboljšanja pogojev za bivanje, modernizacije kmetijstva in
ustvarjanja pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.
12. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)
Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave državnega pomena. Glavna
cestna povezava med Celjem in Novim mestom pridobiva pomen tretje razvojne osi v državi v
rangu hitre ceste. Glavno smer železniških povezav na 10. evropskem prometnem koridorju tvori
železnica med Ljubljano in Zagrebom s pomembno postajo v Sevnici. Ti prometnici zagotavljata
primarno prometno povezanost občine z drugimi območji v državi. Nanju se navezujejo
sekundarne prometne smeri regionalnega značaja, železniška proga Trebnje – Sevnica po dolini
Mirne in cestne povezave v smeri Krškega, Jurkloštra in Planine pri Sevnici na levem bregu Save
ter v smereh Novega mesta, Trebnjega in Radeč na desnem bregu Save.
13. člen
(druga za občino pomembna območja)
Območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora
(1) V Občini Sevnica trenutno obstaja le eno zavarovano območje – rastišče Cluzijevega svišča
na Lovrencu, ki ima status naravnega spomenika. Obstaja več območij, predvidenih za
zavarovanje kot naravni spomenik: Boštanj – rastišče rumenega sleča, Vrhek – rastišče rumenega
sleča, Topolovec – rastišče rumenega sleča, Raja peč, Veliko Kozje in Lisca. Skrajni severni rob
občine sega v območje predlaganega Kozjanskega regijskega parka - območje nacionalne
prepoznavnosti krajine z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine. Pomemben del
prepoznavnosti naravnih kvalitet prostora je tudi ohranjena biotska raznovrstnost, ki je
opredeljena kot ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura
2000). V občini je več evidentiranih območij naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena
ter številnih zvrsti naravnih vrednot (površinske in podzemeljske geomorfološke, geološke,
hidrološke, botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne naravne vrednote). Posebej
prepoznavno območje naravnega prostora v občini je pogorje Lisce s potenciali za razvoj turizma,
povezanega z naravo. V okviru izgradnje HE na spodnji Savi je z obojestranskimi ureditvami
obrežja reke Save oblikovana nova podoba značilnosti obvodnega sveta.
Površinske vode
(2) Območje površinskih voda v občini so celinske vode – reka Sava s pritoki (pomembnejši pritoki
so Sevnična, Čanjski potok, Blanščica, Vranjski potok, Impoljski graben, Štegina), reka Mirna (s
pomembnejšim pritokom Hinja) ter umetna vodna telesa kot posledica posega v prostor - dve
manjši ojezeritvi, nastali na območju opuščenih odprtih rudniških kopih v Krmelju in ribnika v
Zavratcu ter Gabrijelah.
Vodovarstvena območja in viri pitne vode
(3) V Občini Sevnica so za zavarovanje virov pitne vode določena vodovarstvena območja:
- v bližini naselja Kal pri Krmelju, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Kompolje, režim varovanja: 2,3
- med naseljema Jablanica in Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v južno od naselja Dolenji Boštanj na desnem bregu Mirne, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Lukovec, režim varovanja: 2,3
- Z od naselja Dolenje Orle, režim varovanja: 2,3
- SZ od naselja Studenec, režim varovanja: 2,3
- dve v bližini naselja Dolnje Brezovo, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
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v bližini železniške postaje v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
v bližini tovarne Stilles v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
v bližini naselja Poklek nad Blanco, režim varovanja: 2,3
dve Z od naselja Podvrh, režim varovanja: 2,3
SV od naselja Podvrh, režim varovanja: 1,2,3
v bližini naselja Zabukovje nad Sevnico, režim varovanja: 2
dve Z od naselja Mrzla Planina, režim varovanja: 2,3
S od naselja Podgorica, režim varovanja: 2,3
dve v bližini Lisce, režim varovanja: 2,3
v bližini naselja Loka pri Zidanem Mostu, režim varovanja: 2,3
v bližini naselja Radež, režim varovanja: 2,3
S od naselja Radež, režim varovanja: 3

(4) Vodovarstvena območja so zavarovana z naslednjimi občinskimi predpisi:
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica – za naslednja zajetja:
Boršti – Divjakov izvir, Brunk (Krajevna skupnost Blanca); Urška, Polžek I in II, Rajeva Peč,
Kompolje, vodnjak Kompolje, Podnovo, Lukovščica, Močila (Krajevna skupnost Boštanj);
Lisce, v Štuku, Kajtna, pri stari žagi, Loka (Krajevna skupnost Loka); črpališče Stilles, črpališče
ŽP, Dolna I in II, na Skalcah (Krajevna skupnost Sevnica); Mačela, izvir pod Dedno goro, izvir
Pehovc (Krajevna skupnost Studenec); Glaviški potok – Štajngrob (Krajevna skupnost
Šentjanž); izviri v turškem dolu, vodni vir v Medvejski dolini (Krajevna skupnost Tržišče);
Pokojnik, Lošče, Draga, Nouna I in II, Podgučka Štirna, na Gmajni, na Polani, na travnikih
(Krajevna skupnost Zabukovje),
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah, na območju
Krajevne skupnosti Tržišče,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti
Zabukovje,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV – 1/98 v dolini Blanščice, na
območju Krajevne skupnosti Blanca,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM – 1/98 pri Krmelju,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož.
(5) Vodni viri javnih vodovodov v občini so:
- vrtine: Stilles V-1, Still-1, Still-2 (vsi Sevnica); B-I, B-II, B-3 in B-4 (vsi Boštanj); TV-1/96
(Telče-Tržišče); BPV-1/98 (Blanca); K-1 (Križe); Impoljski potok-V1 (DUO Impoljca); KRM1/98 (Krmelj); P-1 (Primož); VI-2/05 (Studenec); NG-2/2000 (Telče- Tržišče); Inplet VR-1
(Dolnje Brezovo); KRM-2 (Šentjanž-Krmelj);
- zajetja: Lisce-Razbor, Cerje, Močile in Zajček (Lukovec), Sklepnica (Spodnje Vodale), Slapšak
(Veliki Cirnik), Žirovnica (Loka), Dolna 2 in Orehovec (Sevnica), Grahovica (Okič), Log I,II in
III (vsi Log), Račica-Mekote (Račica), Otovca I (Breg-Šentjur), Podskalica I in II (ZabukovjeSevnica), Kladje (Kladje nad Blanco), Zavrate (Radež), Trnovec, Okroglice.
Območja mineralnih surovin
(6) V občini se nahajajo odprti kopi mineralnih surovin - na Logu, v Kaplji vasi, Češnjicah
(Červivec), v Zabukovju nad Sevnico, na Razborju in Zavratcu. Izkoriščene površine kamnolomov
je potrebno sanirati. Za zadovoljevanje lokalnih potreb po tehničnem kamnu – dolomitu, so
določena območja širitve na lokacijah v Kaplji vasi, Zavratcu in Červivcu.
Območja kulturne dediščine
(7) V občini je večje število enot registrirane kulturne dediščine, in sicer arheološke, stavbne,
sakralne, naselbinske, kulturne krajine, vrtnoarhitekturne in memorialne dediščine. Območja in
objekti nepremične kulturne dediščine so vključeni v prikaz stanja prostora, ki je sestavni del tega
akta. Podatki o kulturni dediščini se v prikazu stanja prostora sproti ažurirajo.
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2.3.0.0

Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega
javnega dobra
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 2: prikazi zasnove GJI)

14. člen
(zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra)
Prometno omrežje
Ceste
(1) Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most–
Radeče–Boštanj–Krško. Nanjo se navezuje regionalna cesta proti Trebnjem, regionalna povezava
poteka od Radeč do Krškega tudi po levem bregu reke Save. Načrtovana je izgradnja mostu
Sevnica-Log, s čemer bo razbremenjen in reguliran promet med naselji po dolini reke Save. V
okviru te povezave je predvidena delna prestavitev regionalne ceste R3-679 Radeče–Breg–
Sevnica–Brestanica ter ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov na glavni železniški progi
Zidani Most–Dobova. Predvidena je rekonstrukcija nadvoza regionalne ceste R2-424 Boštanj –
Planina nad železniško progo v naselju Šmarje, gradnja novega nadvoza nad regionalno
železniško progo Sevnica–Trebnje ter izgradnja podvoza glavne ceste G1-5 pod regionalno
železniško progo Sevnica–Trebnje. Za mesto Sevnica so dolgoročno potrebne nove premostitve
Save tudi na območju med Radno in mestnim središčem. Preko območja občine Sevnica poteka
trasa 3. razvojne osi, za kar se pripravlja državni prostorski načrt.
(2) Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo, zlasti
najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Za širitev profilov cestnega telesa
na tehnično in varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in kolesarje na
odsekih skozi naselja se zagotavlja nove površine v obcestnem svetu. V središčnih delih naselij z
javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se zagotavljajo površine za parkiranje. Razvoj
kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena
kolesarska povezava Radeče–Sevnica–Brestanica in povezava od Sevnice do Mokronoga. Na
območju mesta Sevnica ter primestnih naseljih se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in
ulic načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve površine. Prav tako se predvidi tudi ureditev varnih
peš in kolesarskih dostopov do postaj in postajališč javnega potniškega prometa.
Železnica
(3) V Sevnici je pomembno vozlišče železniškega tovornega in potniškega prometa med dvotirno
primarno povezavo Ljubljana–državna meja s Hrvaško in sekundarnim krakom dolenjske železnice
Trebnje-Sevnica. Dolgoročno je načrtovana ukinitev nivojskih križanj cest in železnice na glavni
železniški progi oziroma ureditev izven nivojskih križanj hitre proge Ljubljana–Zagreb ter
zavarovanje nivojskih križanj cest na regionalni progi Sevnica-Trebnje. Pri razvoju poselitve je
potrebno upoštevati dolgoročno predvideno elektrifikacijo, posodobitev, dograditev in
rekonstrukcijo železniške proge v državni pristojnosti.
Javni potniški promet
(4) Javni potniški promet na relaciji Sevnica–Krško, Sevnica–Trebnje in Sevnica–Zidani Most naj
zagotavljajo avtobusna podjetja. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest je obvezno načrtovati
tudi avtobusna postajališča. Izboljšati je potrebno dostopnost z javnim prevozom. Zato naj se
prouči možnosti združevanja šolskih prevozov z javnim linijskim prevozom z namenom povečanja
dostopnosti občanov do glavnega prometnega ožilja iz zalednih delov poselitve in racionalizacije
prevozov, kjer je to smiselno in izvedljivo. Zaradi posebnosti občine z vidika njene lege in velikosti
je potrebno sistem javnega potniškega prometa načrtovati v povezavi s sosednjimi občinami
oziroma na ravni regije za zagotavljanje javnega potniškega prometa do večjih zaposlitvenih
centrov, krajev šolanja, oskrbe in drugih potreb.
Komunalna infrastruktura
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Oskrba z vodo
(5) V največji možni meri se vsa naselja opremi z javnim vodovodom. Ob upoštevanju značilne
razpršene gradnje je dopustno v oddaljenih naseljih zagotoviti vodooskrbo tudi iz obstoječih
individualnih sistemov, vendar se morajo ti, kjer je to mogoče, vključiti v sistem javne oskrbe,
tako da bo zagotovljena neoporečna pitna voda v okvirih minimalnih tehnično higienskih zahtev.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod
(6) Načrtovane ureditve kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav temeljijo na Operativnem
programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda in Študiji odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda na območju občine Sevnica. Umeščanje in izgradnja kanalizacijskih sistemov in
objektov ČN se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih, vodovarstvenih
območjih, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje
njihovih lastnosti.
(7) Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov za aglomeracije v občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega
reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, bo potrebno zgraditi okvirno 8
čistilnih naprav, obnoviti 2 obstoječi čistilni napravi ter zgraditi 20-25 km magistralne, primarne
in sekundarne kanalizacije. Prav tako bo na kanalizacijskih sistemih potrebno zgraditi 10-12
manjših črpališč. Novi kanalizacijski sistemi so predvideni v celoti v ločenem sistemu. Za
aglomeracije Sevnica, Boštanj, Radna in Log se odpadne vode odvajajo na zgrajeno centralno ČN
Sevnica za 9900 PE. Zgrajene so tudi RČN Bazga za naselja Gabrijele, Spodnje Mladetiče, Zgornje
Mladetiče in Polje pri Tržišču, RČN Kamenica, RČN Lisca16, ČN Orehovo, RČN Studenec, ČN
Kompolje in SČN Dolnje Brezovo. Na območju občine je predvidena izgradnja kanalizacijskih
sistemov in ČN (v skladu z izdelano Študijo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, na
območju občine Sevnica, katero novelacijo je izdelalo JP Komunala Sevnica v letu 2014 še za
naslednja naselja):
kanalizacija s ČN Loka - Račica (dolžina kanalizacije 6400 m, ČN 900 PE), kanalizacija s ČN Breg
- Šentjur (dolžina kanalizacije 3100 m, ČN 300 PE), kanalizacija s ČN Blanca (dolžina kanalizacije
1200 m, ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Arto (ČN 100 PE), kanalizacija s ČN Tržišče (ČN 400 PE),
kanalizacija s ČN Krmelj (ČN 600 PE), kanalizacija s ČN Šentjanž (ČN 400 PE), ČN Šmarčna (100
PE), Ciljna stopnja opremljenosti javnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bo
odvisna od analiz tehnične, tehnološke in ekonomske upravičenosti.
Ravnanje z odpadki
(8) Izvajalec javne gospodarske službe za področje zbiranja odpadkov bo nadalje razvijal obstoječi
sistem ločenega zbiranja odpadkov. Predvideni novogradnji oziroma rekonstrukciji na področju
ravnanja z odpadki v naslednjih letih sta gradnja zbirnega centra za odpadke Krmelj in zbirnega
centra za odpadke Blanca. Odlaganje odpadkov se izvaja na Centru za ravnanje z odpadki
Dolenjske, pred odlaganjem se zagotavlja predelava odpadkov v zbirnih centrih z namenom
zmanjšanja količin za odlaganje. V občini se divja odlagališča odstrani in sanira ter prepreči
nadaljnje nelegalno odlaganje odpadkov.
Komunikacijska infrastruktura
(9) Klasično telefonsko omrežje bo v prihodnosti dopolnjeno z omrežji širokopasovnih povezav,
temelječih na novih tehnoloških spoznanjih. Vozliščno centralo v Sevnici dopolnjujejo končne
centrale v Boštanju, Krmelju, Sevnici in na Blanci. V večjih naseljih se uvaja telekomunikacijske
storitve z uvajanjem novejših tehnologij dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi.
Slovenski optični križ, ki ga sestavlja ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje, poteka iz
Ljubljane prek Grosupljega in Trebnjega do glavne avtomatske telefonske centrale v Novem
mestu, od koder se omrežje nadaljuje proti Krškem in Hrvaški. Iz navedene veje bodo zgrajene
optične kabelske povezave med večjimi mesti, med drugim tudi za Sevnico. Na to hrbtenično
omrežje se dogradi distribucijsko optično omrežje. S postavitvijo baznih postaj mobilne telefonije
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v predelih s slabšo pokritostjo bo dopolnjeno omrežje baznih postaj in izboljšan doseg signalov.
Izboljšanje je potrebno na območjih vzhodno od Boštanja, v severozahodnem delu mesta Sevnica,
na Okroglicah, Radežu, Razborju, Malkovcu, v Tržišču in na Slančjem Vrhu.
Energetska infrastruktura
Elektroenergetsko omrežje
(10) Razvoj energetske infrastrukture občine temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi
različnih virov energije, ki s prenosnimi omrežji že pokrivajo območje občine. Potrebna je ločitev
boštanjskega in sevniškega kabelskega srednjenapetostnega razdelilnega omrežja zaradi
omejenih možnosti prehoda preko reke Save. S tem bo vzpostavljena kabelska zanka, ki bo
povezovala RTP Sevnica in TP Boštanj, TP Pugelj, TP Grajske njive, TP Mercator, TP Brod, TP
Mlakar obrtna cona, TP Dolenji Boštanj, TP Boštanj II. Načrtovana je izgradnja samostojnega
kabelskega izvoda iz RTP Sevnica za napajanje nadzemnega omrežja Žurkov Dol–Pečje z
vključitvijo pri TP Klavnica; na relaciji RTP Sevnica–Kompolje pa nadomestitev enosistemskega
nadzemnega izvoda DV 20 kV Hotemež z dvema kabelskima izvodoma, kjer eden prevzame
napajanje primestnega omrežja, drugi pa pripadajoči odjem vzdolž trase v smeri proti Radečam.
Načrtovana je tudi postopna modernizacija podeželskega srednjenapetostnega omrežja v
preostalem delu občine.
(11) Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila realizacija državne prostorske ureditve - izgradnje
daljnovoda DV 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica. V prostoru občine je načrtovana tudi
gradnja daljnovoda DV 2 x 400 kV vzankanje RP Hudo. Preko območja Občine Sevnica potekatajo
še obstoječai daljnovodai: DV 2 x 400 kV Beričevo -– Krško, in DV 2 x 110 kV Trbovlje - Brestanica
z vzankanjem HE Vrhovo, HE Boštanj, RTP Sevnica in HE Blanca, DV 110 kV Radeče – Vrhovo,
DV 110 kV Vrhovo - Boštanj s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110 kV BoštanjSevnica s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110 kV Blanca- Sevnica od SM 1 do
SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca, DV 110 kV Brestanica - Blanca od SM 1 do
SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca. 17Na območju občine so zgrajeni objekti za
proizvodnjo električne energije HE Boštanj in HE Blanca ter razdelilna transformatorska postaja
RTP Sevnica. Z delom na območje občine segata objekta HE Vrhovo in HE Krško (v gradnji).
Plinovod
(12) Preko območja občine potekajo naslednji prenosni plinovodi:
- R42; MRP Brestanica – MRP Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 barov,
- R42; MRP Sevnica – MRP Radeče; premer 150 mm; tlak 50 barov,
- P422; od R42 v km 13+110 – MRP Brezovo; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P423; od R42 v km 20+670 – MRP Sevnica; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P4231; MRP Sevnica – MRP Stilles; premer 250 mm; tlak 3 bare,
- P42311; MP Stilles – MRP Lisca; premer 200 mm; tlak 1 bar.
Navedeno omrežje je v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o. kot sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina. Distribucijsko plinovodno omrežje v občini upravlja Javno
podjetje Plinovod Sevnica. Na plinovod je priključenih 11 kotlovnic. Skupaj je na plinovod
priključenih več kot 900 stanovanj, ki se ogrevajo preko skupnih kotlovnic, in 550 individualnih
stanovanjskih hiš, javne stavbe in nekateri manjši industrijski odjemalci. Večje porabnike v
industriji oskrbuje podjetje Plinovodi d.o.o. Obstoječe prenosno in distribucijsko 18plinovodno
omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij potencialnih
uporabnikov, predvsem v predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini ni
daljinskega ogrevanja stanovanj.
Lokalni energetski koncept in raba obnovljivih virov energije
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(13) Občina ima izdelano energetsko zasnovo (Eco Consulting d.o.o., končno poročilo, oktober
2012). Na podlagi energetske zasnove (lokalnega energetskega koncepta) občine naj se
energetska oskrba preusmerja na obnovljive vire energije ter na soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom. Uporaba obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, solarne
energije in sistemi ogrevanja na biomaso) naj bo prednostna povsod tam, kjer gradnja
plinovodnega omrežja ni načrtovana. Zaradi gozdnatosti je še posebej primerna uporaba biomase.
Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna energetska oskrba s prednostno
uporabo obnovljivih virov energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki,
postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in
območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za
proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar
je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
Pomemben obnovljivi vir, ki se na območju občine že izkorišča, je vodna energija reke Save v
spodnjem toku z zgrajenimi HE Boštanj in HE Blanca. V občino sega del območja, ki se ureja za
potrebe HE Krško. Razvoj pridobivanja bioplina je smiseln na eni od kmetij, ki ima pogoje za
izrabo bioplina in če zagotavlja zbiranje in skupno izkoriščanje presežnih hlevskih ostankov iz
drugih kmetij. Z vidika učinkovitosti individualnih sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode se spodbuja uvajanje izrabe geotermalne energije s toplotno črpalko. V kar največji možni
meri se spodbuja pasivno in aktivno rabo sončne energije ter proizvodnjo električne energije s
fotovoltaičnimi sistemi. Na primernih lokacijah je smiselno preveriti tudi možnosti izrabe vetrne
energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani
kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne
energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
Učinkovita raba energije
(14) Učinkovita in varčna raba energije je trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju prenove
naselij, pri novogradnjah, prenovah in sanacijah - z namenom zmanjšanja rabe energije, smotrne
uporabe materialov ob hkratnem zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarjenja.
Pri naseljih se zagotavlja predvsem zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo,
upoštevaje določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki se nanašajo na
porabo električne energije. V Sevnici se še nadalje razvija distribucijsko plinovodno omrežje. Pri
stavbah se ta cilj zagotavlja tudi s spodbujanjem pasivne in druge energetsko učinkovite gradnje,
s predpisanimi tehničnimi ukrepi toplotne zaščite stavb in spodbujanjem zamenjave fosilnih goriv
z gorivi z manj ogljika ali biomase.
2.4.0.0

Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z
njimi prostorsko povezana
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene
gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)

15. člen
(okvirna območja naselij)

Območja naselij (ON)
(1) Na območju občine Sevnica je 119 naselij po RPE. Okvirna območja naselja - ON so: 4 –
Blanca (1 ON), 5 - Boštanj (1 ON), 6 – Breg (1 ON), 14 – Dolenji Boštanj (1 ON), 15 – Dolnje
Brezovo ( 1 ON), 40 – Krmelj (1 ON), 45 – Log (1 ON), 46 – Loka pri Zidanem Mostu (1 ON), 50
– Malkovec (1 ON), 69 – Polje pri Tržišču (1 ON), 76 – Radna (1 ON), 81 – Sevnica (1 ON), 89 –
Studenec (1 ON), 91 – Šentjanž (3 ON – Gabrce, Šentjanž, Glino), 92 – Šentjur na Polju (1 ON),
94 – Šmarčna (1 ON), 96 – Telče (1 ON), 100 – Tržišče (2 ON – Tržišče, Mostec), 106 – Zabukovje
nad Sevnico (1 ON – Zabukovje), 116 – Hinjce (1 ON).
(2) Na okvirnem območju razpršene poselitve se določijo še naslednja ON (okvirna območja
naselja določena na podlagi izvornega naselbinskega telesa): 2 – Arto (1 ON), 3 – Birna vas (2
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ON – Birna vas in Gomila), 7 – Brezovo (1 ON), 8 – Budna vas (1 ON), 10 – Čanje (1 ON), 16 –
Dolnje Impolje (1ON), 17 – Dolnje Orle (1 ON), 19 – Drušče (2 ON – Velike Drušče, Male Drušče),
20 – Gabrijele (1 ON), 22 – Gornje Brezovo (1 ON), 23 – Gornje Impolje (1 ON), 24 – Gornje Orle
(1 ON), 26 – Hudo Brezje (2 ON – Cerovec in Hudo Brezje), 30 – Kal pri Krmelju (1 ON), 31 –
Kamenica (1 ON), 32 – Kaplja vas (1 ON), 33 – Kladje nad Blanco (1 ON), 34 – Kladje pri Krmelju
(2 ON – Gradec, Kladje pri Krmelju), 35 – Koludrje (1 ON), 36 – Kompolje (1 ON), 37 – Konjsko
(1 ON), 43 - Ledina (1 ON), 44 - Leskovec v Podborštu (1 ON) 47 – Lončarjev Dol (1 ON), 48 –
Lukovec (2 ON – Lukovec in Javše), 55 – Okroglice (1 ON), 56 – Orehovo (1 ON – Orehovo), 57
– Orešje nad Sevnico (1 ON), 64 – Podboršt (1 ON), 68 – Poklek nad Blanco (2 ON – Pirični Dol,
Poklek nad Blanco), 73 – Primož (1 ON), 74 – Račica (1 ON), 75 – Radež (1 ON), 77 – Razbor (2
ON – Razbor, Lisce), 78 – Rogačice (1 ON), 79 – Rovišče pri Studencu (1 ON), 80 – Selce nad
Blanco (1 ON), 82 – Skrovnik (1 ON), 83 – Slančji Vrh (1 ON), 85 – Spodnje Mladetiče (1 ON), 86
– Spodnje Vodale (1 ON), 93 – Škovec (1 ON), 101 – Velika Hubajnica (1 ON), 102 – Veliki Cirnik
(1 ON), 107 – Zavratec (1 ON), 108 – Zgornje Mladetiče (1 ON), 111 – Žigrski Vrh (1 ON – Žigrski
Vrh), 114 – Hinje (1 ON).
16. člen
(naselja, vključno z območji razpršene gradnje)
(1) Območje razpršene gradnje, ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu, in
Čelovniku19. Območje se sanira na podlagi OPPN. Ostala območja razpršene gradnje, ki se na
podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe ON, so: Log, Breg, Spodnje Vodale, in Birna vas.
(2) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naselja, naravni
prostor, okolje in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Zato se za vsa območja
razpršene gradnje določijo pogoji sanacije s posebnim poudarkom na oblikovanju in komunalne
ureditve.
2.5.0.0

Določitev okvirnih območij razpršene poselitve

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene
gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)

17. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)
(1) Osamele domačije in manjši zaselki razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in
razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij z objekti, pretežno zgrajenimi pred
letom 1967, se v občini določijo kot območja razpršene poselitve. Določitev območij temelji na
ugotovitvah strokovnih podlag in dokazljivi avtohtonosti posamezne lokalitete, katere obstoj je
povezan s primarno rabo prostora, dejavnostmi kmetijstva in gozdarstva ter ohranjanjem kulturne
krajine in poselitve na demografsko ogroženih območjih.
(2) Kot okvirna območja razpršene poselitve se določijo naselja (po RPE), ki nimajo določenega
ON so: 1 – Apnenik pri Boštanju, 9 – Cerovec, 11 – Čelovnik, 12 – Češnjice, 13 – Dedna Gora, 18
– Drožanje, 21 – Gabrje, 25 – Goveji Dol, 27 – Jablanica, 28 – Jelovec, 29 – Jeperjek, 34 – Kladje
pri Krmelju, 38 – Krajna Brda, 39 – Križ, 41 – Krsinji Vrh, 42 – Laze pri Boštanju, 43 – Ledina, 44
– Leskovec v Podborštu, 49 – Mala Hubajnica, 51 – Metni Vrh, 52 – Mrtovec, 53 – Mrzla Planina,
54 – Novi Grad, 58 – Osredek pri Hubajnici, 59 – Osredek pri Krmelju, 60 – Otavnik, 61 – Pavla
vas, 62 - Pečje, 63 - Pijavice, 65 – Podgorica, 66 – Podgorje ob Sevnični, 67 – Podvrh, 70 –
Ponikve pri Studencu, 71 – Preska, 72 – Prešna Loka, 84 – Slap, 87 – Srednik, 88 – Stržišče, 90
– Svinjsko, 95 – Štajngrob, 97 – Telčice, 98 – Trnovec, 99 – Trščina, 103- Vranje, 104 - Vrh pri
Boštanju, 105 – Vrhek, 109 – Zgornje Vodale, 110 – Znojile pri Studencu, 112 – Žirovnica , 113
– Žurkov Dol, 115 – Kamenško, 117 – Brezje, 118 – Križišče in 119 – Marendol.

Izbris v tekstualnem in grafičnem delu, saj gre za uskladitev s spremembo območja na Čelovniku – ne načrtuje se
urejanje turistične kmetije Kosem (ukinitev OPPN 11-01), temveč se območje zmanjša/preoblikuje za gradnjo kmetije.
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(3) V okvirno območje razpršene poselitve sodijo še območja naselij (po RPE) navedena v drugem
odstavku 15. člena, razen okvirnega območja naselja določenega na podlagi ugotovljene
avtohtone poselitve, ki so različnih tipov značilnih za razpršeno poselitev, in sicer:
- gručasto naselje (Čanje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Lončarjev Dol, Podboršt, Račica, Rogačice,
Skrovnik, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Zgornje Mladetiče, Žigrski Vrh);
- razpotegnjeno gručasto naselje (Koludrje, Selce nad Blanco),
- gručasta vas (Dolnje Brezovo, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Dolnje Impolje, Konjsko, Primož,
Rovišče pri Studencu, Velika Hubajnica),
- obcestno naselje z gručastim jedrom (Zavratec, Zgornje Mladetiče),
- obcestno naselje (Gornje Brezovo, Orehovo),
- obcestna vas (Slančji Vrh),
- razložena vas (Okroglice),
- razloženo naselje (Gabrijele, Kompolje, Ledina, Orešje nad Sevnico),
- deloma razloženo in deloma obcestno naselje (Kaplja vas),
- razloženo naselje z obcestnim jedrom (Hinje),
- razloženo naselje z gručastim jedrom (Budna vas, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kladje nad
Blanco, Kladje pri Krmelju, Leskovec v Podborštu, Lukovec, Poklek nad Blanco, Poklek nad
Blanco, Radež, Razbor, Veliki Cirnik).
Vinogradniška območja
(4) Kot posebna prepoznana oblika razpršene poselitve se ohranjajo vinogradniška območja v
občini, značilna na širšem območju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja na prisojnih pobočjih in
višjih legah v bližini izvornih naselij območja kmetijskih zemljišč s prevladujočo vinogradniško
rabo. Vinogradniška območja kot poseben tip avtohtone razpršene poselitve so: Trnovec, Telška
Gora, Nova Gora, Stara Gora – Zabreza, Poganka, Podvrh, Otavnik, Malkovec, Krajna Brda –
Kladje nad Blanco, Dobje, Orlska Gora – Goli Vrh, Dedna Gora, Križe, Apnenik pri Boštanju –
sever, Apnenik pri Boštanju – jug, Žigrski Vrh, Lamperče, Okroglice, Zajčja Gora, Štajngrob –
Breško, Svrževo, Kamenško, Stari Jeperjek, Marendol vzhod, Marendol zahod, Drušče, Trščina,
Ravenski hrib – Ravne, Čanje, Jablanica, Breška Gora, Nova Gora, Stražberk20.
Demografsko ogrožena območja
(5) Na podlagi demografske ogroženosti (določena z Uredbo o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji), so kot območja razpršene poselitve
opredeljena naslednja naselja po RPE: Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Brezovo,
Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Orle, Drušče, Gabrijele,
Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Jelovec, Jeperjek, Kal pri
Krmelju, Kamenica, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Križ, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina,
Leskovec v Podborštu, Loka pri Zidanem Mostu, Mala Hubajnica, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi
Grad, Okroglice, Osredek pri Hubajnici, Otavnik, Pavla vas, Podboršt, Podgorje ob Sevnični,
Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Račica,
Radna, Selce nad Blanco, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko,
Šentjur na Polju, Šmarčna, Štajngrob, Telčice, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vrh Pri Boštanju,
Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žirovnica. Naselji (po RPE)
s statusom gorsko višinskih območij sta Ledina in Podgorica.
(6) Mešanje in preplet posameznih tipov naselij in poselitve z razpršenim, razloženim in gručastim
delom naselij, zaselkov in samotnih kmetij – osamelih domačij se ohranja na gričevnatih območjih
občine na desnem bregu Save in hribovitih območjih posavskih gub na levem bregu Save.
2.6.0.0

Usmeritve za prostorski razvoj občine

Dodano na podlagi pobude (št. 145), da se značilno območje vinogradov, ki je del širšega vinogradniškega
območja in sega tudi v Občino Šentrupert, v Občini Sevnica določi kot vinogradniško območje Stražberk. Območje se
prikaže tudi na grafičnem delu OPN, SP je priložena v prilogi 33 (SP VI Šentrupert – Stražberk).
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(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo - od 18.
do 22. člena; karta 4.2: prikazi usmeritev za razvoj v krajini - 23. člen; karta 4.3: prikazi usmeritev za namensko rabo
prostora -24. člen)

2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
18. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)

Splošne usmeritve
(1) Prostorski načrt občine mora zagotoviti pogoje uresničevanja celovitega razvoja občine, ki so
oblikovani na podlagi razvojnih potreb v prostoru. Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno
bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih, družbenih in varstvenih vidikov razvoja ob
upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja na varovanih območjih z ohranjanjem narave,
varstvom kulturne dediščine ter trajnostno uporabo naravnih virov. Območja naselij, v katerih je
prepoznan prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve, se posebej opredeli in hkrati
zagotavlja njihovo sanacijo tako, da ta ne le odpravlja stanje degradiranosti prostora, temveč
vzpostavlja nove kakovostne bivalne pogoje ter izboljšuje prepoznavnost in privlačnost naselij. Z
obravnavo naselja kot celote v razmerju do širšega naravnega prostora in v povezavi s sosednjimi
območji, z upoštevanjem vseh posameznih konstitutivnih elementov naselja, se zagotavlja
celovitost v pristopu k načrtovanju prenove delov ali celote naselij.
(2) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah naj se spodbuja
umeščanje in razvoj javnih funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne
funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene vzdolž glavne strukturne osi. Zaradi opuščanja
kmetijstva je mogoče nekdanje pode prenoviti za stanovanjsko ali drugo funkcijo. Razvoju vitalnih
kmetij s tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali
preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo zunaj naselja (na območjih razpršene poselitve).
Gospodarske dejavnosti se v naseljih dopušča le v obsegu, ki ga prenese merilo obstoječe stavbne
strukture in ob pogojih okoljske sprejemljivosti glede vplivov na bivalno okolje ter zmogljivosti
obstoječe prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(3) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN.
Območje OPPN se določi tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove.
Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša določila prostorsko
izvedbenih pogojev. Proces prenove je mogoče spodbuditi tudi s povečanjem privlačnosti prostora
za poselitev z novogradnjami stanovanj v okviru novih poselitvenih zmogljivosti, ki omogočijo
prenovo ali izgradnjo javne gospodarske infrastrukture in posredno spodbudijo proces prenove
starega stavbnega fonda.
(4) Razvoj naselij usmerjamo tako, da ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve z:
- razvojem stavb, arhitekture iz elementov avtohtonega stavbarstva, arhitekture,
- ohranjanjem in razvojem značilnih javnih prostorov,
- ohranjanjem morfologije naselbinskih teles in njihovih sklopov v razmerju do kulturne krajine
ter z ohranjanjem njihove homogenosti,
- ohranjanjem enovitost krajine streh, orientacije slemen, usklajenosti naklonov streh in vrste
ter barve kritin,
- razvojem meja naselij v skladu z ugotovljenimi zakonitostmi izvorne poselitve (princip
»iztekanja« stavbne strukture v naravni prostor oziroma »zapiranja« proti naravnemu
prostoru, zmanjševanje merila robne stavbne strukture oziroma mehčanje prehoda,
spodbujanje zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v zaključenem delu naselja oziroma proti
njegovemu robu),
- oživitvijo - spodbujanjem kulture prenavljanja stavbne strukture.
(5) Poselitev se praviloma načrtuje v obstoječih poselitvenih območjih, z urejenim prometnim
dostopom ter na naravovarstveno manj občutljivih območjih. Zagotovitev nastanitvenih kapacitet
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na območjih z naravnimi kakovostmi naj se prednostno zagotavlja v okviru obstoječega stavbnega
fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kulturne dediščine. Gradnja novih objektov ne sme
povzročati fragmentacije naravnih območij ter razvrednotenja njihovih značilnosti.
(6) Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij in gradnji objektov zunaj poselitvenih območij naj
se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, še zlasti na posebnih
in potencialnih posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), območjih ohranjanja
habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst.
(7) Pri načrtovanju stanovanjskih površin na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja
varstva narave poseben status, se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve za zavarovana
območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti. Na območjih koridorjev ogroženih
vrst in na območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se novo poselitev
prostorsko strukturira tako, da se omogoči neovirane prehode. Pri izvajanju del na prenovi
objektov, ki so lahko habitat zavarovanih vrst (npr. netopirjev), je treba upoštevati pogoje za
ohranitev habitatov.
19. člen
(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev)
(1) V vseh naseljih občine se v skladu s cilji za zaustavitev trenda upadanja števila prebivalcev in
praznjenja stavb prednostno usmerja poselitev v obstoječo stavbno strukturo naselij s posegi
prenov, nadomestnih gradenj, rasti stavbne strukture znotraj obstoječih GE in z izrabo drugih
notranjih prostorskih rezerv. Med pomembne ukrepe usmerjanja notranjega razvoja se uvršča
revitalizacija oziroma formiranje središčnih prostorov z umeščenimi centralnimi dejavnostmi, z
urejenimi javnimi prometnimi, tlakovanimi in zelenimi površinami ter komunalno opremljenostjo
stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo. V naseljih ob vodi se obvodni svet integrira v zeleni
sistem urbanega prostora. V drugih naseljih se vanje vključi kakovostne elemente kulturne
krajine, ki so z njimi funkcionalno tesno povezani. Zeleni sistem naselja lahko vključuje tudi
dolgoročno prostorsko rezervo za kasnejši razvoj poselitve.
Celovita prenova
(2) Celovita prenova je potrebna posebej za območja naselij, kjer se poleg razpršene gradnje
pojavlja še vrsta drugih spremljajočih razvojnih problemov, kot so zlasti dotrajana ali oblikovno
degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor,
dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo. Pri
prenovi naselij, še posebej kadar se le-ta dopolnjuje z novogradnjo, je potrebno načrtovanje
ureditve podrediti ohranjanju prepoznavnih značilnosti naselja in varovanju prvin stavbne in
naselbinske kulturne dediščine. Celovita prenova je predvidena za območja jedra mesta Sevnica
ter posameznih vitalnih delov mesta z degradirano grajeno substanco.
(3) S prenovo naj se zagotavlja tudi energetska sanacija stavb, in sicer z ukrepi toplotne zaščite,
gradnje skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo OVE ter
zmernega zgoščevanja poselitve. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki,
postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in
območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za
proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar
je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(4) Celovita prenova se načrtuje z OPPN. Na območjih naselbinske dediščine se zaščiti in varuje
zgodovinski značaj naselja, prepoznano lego v prostoru, značilno naselbinsko zasnovo, odnos med
posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja, vedute in okoliško krajino. Ponekod
so možne manjše zapolnitve s stanovanjsko oziroma gospodarsko funkcijo. Na območjih profane
stavbne dediščine - domačije, hiše in drugi objekti (npr. znamenja) - se enote kulturne dediščine
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ohranja na način, da širitve pozidave oziroma novogradnje ne posegajo v zavarovano območje
kulturne dediščine, ki se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, največkrat v okviru parcele. Po
potrebi se vzpostavi cezura. Potrebno je ohraniti oz. vzpostaviti vsebinski prostorski kontekst
zavarovane enote kulturne dediščine z okolico oziroma načrtovano pozidavo. V primerih uničenih,
razvrednotenih ali skrajno ogroženih enot, je potrebno z medresorskim usklajevanjem čim prej
določiti nove vsebinske programe za njihovo reševanje. Komunalni in drugi infrastrukturni vodi se
praviloma izvedejo podzemno (razen, če gre za poseg na arheološko najdišče in če se s
predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg ni možen). Glede na relativno visoko stopnjo
ohranjenosti primarne urbanistične zasnove jedra naselja ter pozidane strukture, je za naselje
Sevnica - staro mestno jedro, potrebno izdelati OPPN, namenjen celoviti prenovi območja.
Konservatorski načrt, ki mora biti pripravljen skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine, je
obvezen sestavni del OPPN. Za vsa ostala naselja, varovana kot kulturna dediščina, pa je potrebno
v sklopu priprave OPPN pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Naselja, kjer je potrebna
celovita ali delna prenova, so: Zabukovje nad Sevnico, Loka pri Zidanem Mostu, Račica, Sevnica,
Spodnje Vodale, Studenec, Šentjur na Polju, Razbor, Kompolje, Gornje Brezovo, Šmarčna.
Notranji razvoj
(5) Notranji razvoj naselij se zagotavlja s prednostno izrabo razpoložljivih prostorskih rezerv
stavbnih zemljišč. Pri tem je temeljno vodilo ekonomičnost izrabe zgrajene in načrtovane
komunalne opreme. Obstoječe prostorske rezerve se upošteva pri načrtovanju regulacije javnega
prostora in razvoju dejavnosti in funkcij posameznega naselja. Sanacijo degradiranih izvornih jeder
ter slabo izkoriščenega prostora v osrednjem poselitvenem območju se opredeli na podlagi
konceptualnega dela UN in praviloma z OPPN. Naselja z možnostmi in potrebo po notranjem
razvoju so predvsem centralna naselja Sevnica, Boštanj in Krmelj. Druga naselja, pri katerih je
predvidena notranja prenova, so Račica, Okroglice, Breg, Orešje nad Sevnico, Zabukovje nad
Sevnico, Podvrh, Poklek nad Blanco, Blanca, Hudo Brezje, Rovišče pri Studencu, Zavratec, Drušče,
Tržišče, Gabrijele, Krmelj, Podboršt, Kal pri Krmelju, Šentjanž, Dolenji Boštanj, Sevnica, Boštanj,
Orehovo, Dolnje Brezovo.
Širitev naselij
(6) Pri usmerjanju razvoja naselij se na podlagi potreb po širitvah, kadar temu ni možno zadostiti
z izrabo notranjih rezerv, le-te praviloma usmerjajo na območja znotraj ugotovljenih optimalnih
in maksimalnih meja iz strokovnih podlag - na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj
primerna zemljišča. Širitev naselja je primerna le, če obstaja možnost priključitve na prometno,
energetsko, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo s stroški izgradnje, ki so s programi
opremljanja zemljišč sprejemljivi in primerljivi s stroški opremljanja v regiji ter z vidika obratovanja
ekonomsko upravičeni. Manjše širitve naselij se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli
in zajed kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Pri slednjem se ohranjajo zatoki kmetijskih
površin, ki so hkrati zeleni predahi med že vzpostavljenimi zaključenimi sklopi poselitve z jasno
izraženo identiteto v urbanem prostoru. Večje širitve se načrtujejo le v vitalnejših naseljih ter
urejajo z OPPN. Pri usmerjanju razvoja naselij se širitev naselja zagotavlja na manj vredna in za
kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča, razen v primeru, ko je takšno načrtovanje posegov
utemeljeno skozi ukrepe za revitalizacijo naselij in zajezitev negativnega trenda demografskih
gibanj.
Za potrebe razvoja poselitve so predvidene večje širitve in prostorske ureditve mesta Sevnica in
naselja Krmelj. Širitve poselitve so predvidene še na območju naselij Arto, Log, Loka pri Zidanem
Mostu, Studenec, Boštanj, Dolenji Boštanj, Slančji Vrh, Tržišče, Kladje nad Blanco, Blanca,
Malkovec, Pijavice in Šmarčna. S širitvami se zagotavljajo prostorski pogoji pretežno za gradnjo
novih stanovanj, delno za centralne dejavnosti in zelene površine za šport in rekreacijo ter za
potrebe razvoja gospodarstva.
(7) Zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških pogojev ali drage izgradnje komunalne opreme v
daljšem obdobju ni bilo mogoče aktivirati, je potrebno evidentirati in ob spremembi občinskega
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prostorskega načrta izločiti z območja stavbnih zemljišč in območja naselja. Lahko pa se opredelijo
kot zelene površine naselja.
(8) Pri načrtovanju poselitve je potrebno zagotavljati smotrno rabo energije s pogoji lociranja
objektov. Lokacije naj zagotavljajo celoletno osončenje. Ustrezna zasnova stavb, izbira
materialov, toplotna zaščita pri novogradnjah in energetska sanacija stavb pri rekonstrukcijah,
racionalna komunalna oskrba in uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije naj
sledijo ciljem učinkovite rabe energije in varstva okolja.
20. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)
Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se določi območje sanacije in način urejanja
degradiranega prostora. Pri tem se z vključevanjem in upoštevanjem širšega vplivnega območja
degradiranega prostora smiselno zaokroži območje sanacije. Območje sanacije tako upošteva
celovitost notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. Območja, kjer se glede na značilnosti
mešajo območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, se določijo kot zaokrožena območja
po načelu pretežnosti. Nadaljevanje širitve razpršene gradnje zunaj določenih meja naselij ni
dopustno. Območja razpršene gradnje se sanirajo tako, da objekti na identiteto naravnega
prostora in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Za vsa območja razpršene gradnje se
določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.
21. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)
V demografsko izpraznjenem poselitvenem prostoru se ne le ohranja, temveč tudi spodbuja razvoj
izvornega poselitvenega vzorca razpršene poselitve. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer to
omogočajo geomorfologija tal, razmerja v kulturni krajini in prometna dostopnost. V naseljih, kjer
je v poselitvi prisotna oblika osamelih domačij na specifičnih lokacijah, se zaradi izrazite
demografske ogroženosti območja takšen vzorec poselitve smiselno razvija tudi v prihodnje. Pri
načrtovanju gradnje v okviru razpršene poselitve je potrebno upoštevati nevarnosti, pogojene z
drago komunalno opremo in ogroženostjo okolja zaradi možnega točkovnega onesnaženja.
22. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega in
geometrija stavb ter principi povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča, vaški
prostor – linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo in njun medsebojni funkcionalni odnos.
Stavbe naj bodo oblikovane in umeščene tako, da vzpostavljajo dialog z javnim prostorom ter
kontinuiteto identitete naselja.
(2) Kriteriji, ki sooblikujejo podobo naselja, so mreža stavbne strukture in središčni prostor, meje
ter dominante naselja. Sočasno se upoštevajo kriteriji krajine, kot so meje ambientov in meje
geomorfološke strukture ter njena funkcija. Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij se torej
izoblikujejo za vsako naselje posebej iz danih razvojnih ustvarjenih in naravnih posebnosti v
prostoru. Za zaključena in izoblikovana naselja, ki so ohranila kakovostno razmerje naselbinske
strukture in krajine, je pomembno upoštevati kriterije oblikovanja krajine streh (smer, nakloni,
struktura in barva kritine, oblikovne posebnosti, višine objektov …). Pri gradnji stavb naj se
upošteva lokalna arhitekturna tipika – podolžni stavbni kubusi, primerljiv naklon strehe, oblikovanje
fasadnih odprtin ipd. Novi objekti naj ne izstopajo iz krajine streh.
(3) Zaradi procesa zlivanja naselij z nekvalitetno razpršeno poselitvijo je potrebno vzpostaviti
ustrezna središča na eni strani in na drugi ustrezne prostorske cezure. Pri tem je pomembno, da
vse izpostavljene še nepozidane lege ostanejo zelene cezure v prostoru kot ločnica prostorskih
celot, ki ohranjajo posebno identiteto.
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(4) Glavne strukturne osi naj se opremljajo z enotno ulično opremo in peščevimi površinami,
središčni prostori naj se prometno opredelijo z ustreznim režimom tekočega in mirujočega
prometa. Kvalitetni naravni elementi (drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna
samostojna drevesa) v javnem vaškem prostoru naj se ohranjajo.
Zelene površine
(5) V Sevnici, Boštanju in Krmelju ter v manjšem obsegu v drugih naseljih z elementi lokalnega
središča v občini se zagotavljajo urejene javne parkovne in druge zelene površine kot del zelenih
sistemov, pretežno na površinah javnega prostora, na območju kulturne dediščine, v jedrih naselij
ter na območju pokopališč. V okviru zelenih površin se zagotavlja razvoj območij za šport, igro,
rekreacijo in oddih. Posebej se v ta namen opredelijo zelene površine na lokacijah obvodnega
sveta Save s primernim dostopom in komunalno opremljenostjo, ki zagotavlja okoljsko neoporečno
rabo prostora za potrebe rekreacije in turizma. Načrtovana zasnova zelenih površin izboljšuje
pogoje bivanja in dviguje kakovostno raven naselbinske strukture naselja v odnosu do kulturne
krajine ter s tem prispeva h graditvi identitete naselja. Posebna območja zelenih površin v
centralnih naseljih naj zagotovijo ugodne razmere za bivanje, varovanje identitete prostora in
okoljsko sprejemljiv, trajnostno naravnan razvoj urbanega prostora.
Pokopališča
(6) Na območju Občine Sevnica je za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti opredeljenih
20 pokopališč (Sevnica, Boštanj, Kompolje, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Razbor, Šentjur na
Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče, Drušče,
Slančji Vrh, Telče, Gabrijele, Zabukovje, Podgorje ob Sevnični).
2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini
23. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:
- prepreči naj se zaraščanje travniško njivskih površin in s tem propadanje kulturne krajine,
- ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine, ki pomenijo kvalitetne zelene cezure med
naselbinskimi sklopi,
- gozdne otoke je potrebno ohranjati, vendar jih je tako kot gozdni rob potrebno negovati in
oblikovati,
- ohranjajo naj se morfološke strukture, ki krojijo kvalitetno krajinsko sliko,
- dolina Mirne in Sevnične naj se ohranja v obstoječem stanju; pozornost naj bo posvečena
predvsem ohranjanju kvalitete vode ter obrežne vegetacije,
- vode rek in potokov se lahko uporablja na sonaraven način in skladno z zgodovinsko
tradicionalno rabo,
- ohranja naj se tipična pokrajina, predvsem v gričevnatem in hribovitem delu občine in naj se
v primeru agrotehničnih ukrepov reliefno ne spreminja,
- sanirati peskokope in kamnolome,
- ohranjati izjemne kraške pojave,
- močvirna zemljišča prepustiti naravni sukcesiji ali tradicionalni kmetijski rabi,
- ohranjati prvine tradicionalne kmetijske kulturne krajine, kot so njive v terasah, parcelne
strukture in izmenjave kultur ter vinograde,
- pri širitvi poselitve in razvoju kmetijske dejavnosti vsaj na nekaterih vrednejših predelih
ohranjati krajinske kakovosti, kot so značilnost prepleta gozdov in kmetijskih površin v krajini,
obdelovalne površine na terasah in podobno,
- agromelioracije omejiti v razsežnostih in vsebini, tako da bo preprečeno uničenje mikroreliefnih
pojavov, ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti enote.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo
naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnih gradivih Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave.
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(3) Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podobo
kulturne krajine razvrednoti, se s prostorskimi izvedbenih pogoji zagotovi ukrepe za omilitev in
sanacijo negativnih vplivov. Za stavbna zemljišča na robovih naselja, katerih izraba je za gradnjo
povsem neprimerna, se predvidi začasna blokada posegov nanje do izločitve iz fonda prostorskih
rezerv stavbnih zemljišč ali določitve nove namembnosti.
(4) Pri načrtovanju izrabe vodne energije je potrebno upoštevati kulturnovarstvene in
naravovarstvene pogoje, s katerimi bodo z nespremenjenim hidrološkim in biološkim režimom
reke ohranjeni pogoji rečnih bregov, vodne in obvodne flore in favne.
Posebna območja prepoznavnih kvalitet in vrednot
(5) V Občini Sevnica so kot ekološko pomembna območja prepoznana: Kamenški potok, Ajdovska
peč, Raja peč, Mirna, Vrhek, Boštanj, Sava od Radeč do državne meje, Bohor-Veternik, Zasavsko
hribovje, Hinja s pritoki, Radulja in Čolniški potok.
(6) Posebej pomembna so tudi posebna varstvena območja Natura 2000: SI3000059 Mirna,
SI3000085 Boštanj, SI3000134 Ajdovska peč, SI3000135 Raja peč, SI3000266 Kamenški
potok, SI3000274 Bohor, SI3000280 Veliko Kozje, SI3000153 Vrhek, SI3000340 Hinja s
pritoki, SI3000192 Radulja s pritoki, SI3000321 Čolniški potok s pritoki in SI5000026 Posavsko
hribovje.
Območja varovanja narave
(7) Posegov in dejavnosti, ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti zavarovanih območij,
območij naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (območij
Natura 2000) naj se ne načrtuje ali izvaja. Na zavarovanem območju naravnega spomenika se z
namenom trajne ohranitve lastnosti in zagotavljanja njihovega varstva z upoštevanjem prepovedi,
usmeritev in priporočil, ki so podani v aktu o zavarovanju (Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega
svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik).
(8) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in
dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti. V takih
primerih se poseg ali dejavnost lahko izvaja v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto
oziroma, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in
funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Pri posegih na zavarovanih območjih, ekološko
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih ter posegih v naravne vrednote je
potrebno upoštevati predpise in smernice pristojnih organov.
(9) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
- na površinski geomorfološki, podzemeljski geomorfološki, hidrološki ter geološki naravni
vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu na
način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in
funkcionalne naravne vrednote,
- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša
zdravstveno stanje drevesa ter da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,
- na botanični naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere živali,
zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je
onemogočeno dolgoročno preživetje,
- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter
naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.
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(10) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske
ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje
habitatnih tipov ali vrst, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim
manjši. Na posebna varstvena območja (območja Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje
tako, da se v čim večji možni meri:
- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst,
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo,
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tiste, ki so bistvene
za najpomembnejše življenjske faze,
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in jo ponovno vzpostavlja,
če je le-ta prekinjena.
Upoštevanje omilitvenih ukrepov pri razvoju GJI
(11) Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo določila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Zaradi preprečevanja trkov z
žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotavljajo za ptice varni vodi. Na
zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti se
umeščanje komunikacijskih in energetskih vodov in objektov načrtuje tako, da se ohranjajo
njihove lastnosti. Vodi naj se izvajajo praviloma v podzemnoi izvedbi, razen elektroenergetskih
vodov, kjer se lahko izvajajo v podzemni in nadzemni izvedbi. oO21bjekti in daljinski vodi naj se
izogibajo vidno izpostavljenim območjem (vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam).
Območja kmetijskih zemljišč
(12) Razvoj kmetijskih dejavnosti se na območjih z omejenimi dejavniki (dolenjsko gričevje,
območje posavskih gub) pretežno ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Skladno z rodovitnostjo
zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v prostoru prepletajo območja pretežno travniške in
pašniške rabe ter manjša sklenjena območja njiv, sadovnjakov in vinogradov. Na večjih kmetijskih
površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki in vodna telesa.
(13) Za izboljšanje kakovosti zemljišč za obdelavo se načrtujejo območja melioracij ter pridobitev
novih površin najboljših kmetijskih zemljišč, vendar tako, da se zagotavlja ohranjanje lastnosti
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. V primerih, kjer agrarne operacije lahko zmanjšajo
ali ogrozijo biotsko raznovrstnost, se načrtujejo omilitveni ali izravnalni ukrepi. Obstoječim
vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj prvenstveno znotraj obstoječih GE
in šele če ni drugih možnosti s preselitvijo na novo lokacijo, pri tem pa se ne sme poslabšati
identitete kulturne krajine in naselbinskega telesa. Pomembno je ohranjanje strnjenih
kompleksov kmetijskih zemljišč, kar je z vidika ohranjanja proizvodne funkcije ter omogočanja
ekonomske neodvisnosti kmetijskih gospodarstev bistveno. Na območju posegov na kmetijska
zemljišča za potrebe zelenih površin naj se v okviru predvidenih dejavnosti v čim večji meri
ohranja nezazidane površine in rodovitni potencial tal.
(14) V Občini Sevnica se spodbuja rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja
ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na
ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. Spodbuja naj se naravi prijazne oblike
kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava). Z obdelovanjem in rabo kmetijskih
zemljišč, ki temelji na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja njihov ekološki
pomen ter pestrost strukture kultur in vseh vrst zemljišč. Izvajanje kmetijske dejavnosti bo
zagotavljalo varstvo zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.
Območja gozdov
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Dopolnjeno na podlagi 1MN ELES, da pogojevanje podzemne izvedbe prenosnih vodov nima zakonske podlage.
Tako je določilo tudi usklajeno z že veljavnim 29. odstavkom 38. člena tega Odloka.
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(15) Ohranjajo naj se sklenjena območja gozdov in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom
na ohranjanju habitatnih tipov na EPO in območjih Natura 2000. Ohranjajo naj se gozdne površine
na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerne za druge
rabe. Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in
trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh njegovih funkcij. Lesno proizvodna in lovsko
gojitvena funkcija je usklajena z ekološkim in socialnim pomenom gozda v lokalnem in
regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z naravnim zaraščanjem in
pogozditvijo kmetijskih zemljišč le s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s kriteriji varovanja
kmetijskih zemljišč, pri čemer je treba upoštevati hidrološko, biotopsko, kulturno krajinsko in
ekonomsko vlogo prostora, ki se iz kmetijskega spreminja v gozd. Načrtovanje prostorskih
ureditev na območjih gozdov, kot so gozdne prometnice, vlake in protipožarni preseki, morajo
zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na EPO in
območjih Natura 2000. V območjih koridorjev ogroženih vrst in na območjih, ki omogočajo gensko
povezanost njihovih populacij, se ohranja gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v čim bolj
naravnem stanju.
(16) Krčitev gozda zaradi spreminjanja v pašnik ter postavljanje obore za rejo divjadi je možno le
ob predhodni uskladitvi s kriteriji varovanja narave in z ekonomsko utemeljitvijo. Večji sklenjeni
gozdni kompleksi se ohranjajo. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij, objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati ekološke in biotopske funkcije gozda. Posegi
v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. Pri izvajanju
posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost
posegov. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in
funkcionalne skladnosti.
(17) V varovalnih gozdovih, ki so razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov,
skalnatih in erodiranih tal, posegi niso dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za izboljšanje
protierozijske zaščite in ob predhodni presoji vplivov na okolje. V občini je z Odlokom o razglasitvi
gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica posebej zavarovano območje gozda.
Območja voda
(18) Na območjih voda (na vodnem in priobalnem zemljišču) ni dovoljeno posegati v prostor,
razen za izjeme, kot jih določa 37. člen Zakona o vodah:
- gradnja objektov javne infrastrukture,
- gradnja objektov grajenega javnega dobra,
- ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva
pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
- gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja
ter izvajanju nalog policije.
(19) Rekonstrukcije, adaptacije ali obnove objektov vodne infrastrukture in objektov za rabo vode,
ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objektov, se izvajajo ob zagotavljanju
ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter njihove
povezanosti pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode. Vodna infrastruktura se načrtuje tako,
da omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.
(20) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano ob upoštevanju naravne dinamike porečja
ter se izvaja s sonaravnimi ukrepi. V primerih regulacij naj se preveri možnost sanacije z
zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah. Za vse posege v vodno in priobalno zemljišče
je treba predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami.
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(21) Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do
izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda,
vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi
opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je
poplavila voda zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je
priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15
metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
Zunanja meja priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m
od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.
(22) Območja redkejših poplav so v občini Sevnica ob reki Mirni in ob potoku Sevnična. Kot
območje katastrofalnih poplav je opredeljeno območje ob reki Savi. Možnost pojavljanja poplav
se je z ureditvijo nasipov ob reki Savi zmanjšala. Obseg poplavnih območij in režimov naj se ne
spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezna nadomestitev površin. Za izboljšanje
protipoplavne varnosti je potrebna zagotovitev ukrepov na območju naselja Tržišče (Mostec) ter
ukrepi na hudourniških potokih (Sevnična na odseku Šmarje–Orešje, Vranjski potok na območju
Lončarjevega Dola in Blanščice na odseku Blanca–Poklek).
(23) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj
zagotavlja varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, predvsem ohranjanje habitatov
tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno EPO in območje Natura 2000.
(24) Preprečevati je treba onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami,
onesnažene vodotoke pa sanirati. Izkoriščanje energetskega potenciala na vodotokih se izvaja le
ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi, ob upoštevanju že obstoječih
odvzemov vode in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko ter ohranjanje lastnosti, zaradi
katerih so vodotoki opredeljeni za naravne vrednote.
Območja drugih zemljišč
Območja mineralnih surovin
(25) Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski
načrt. Izkoriščanje mineralnih surovin se mora izvajati s sprotno sanacijo površin, po končanem
izkoriščanju pa se izvede dokončna sanacija z vzpostavitvijo prvotne rabe prostora. Raziskovanje
in izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu. Izkoriščanje
mineralnih surovin se v občini načrtuje in izvaja na podlagi koncesijskega razmerja – rudarske
pravice na naslednjih nahajališčih: Log II pri Sevnici (s širitvijo), Červivec II, Tržišče in Tržišče –
širitev (Kaplja vas), Zavratec I in II1b.22 V primeru, da bo sprejet OPPN in podeljena rudarska
pravica, bo možno tudi izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita na območju kamnoloma Sv.
Jurij (Zabukovje/Podvrh II).
(26) V občini se nahajajo tudi nelegalni kopi, ki se samosanirajo, oziroma se z zaraščanjem še
niso v celoti samosanirali. Sanacija nelegalnih kopov se bo izvajala v skladu z določbami Zakona
o graditvi objektov. Pri tem se degradirana območja prednostno sanira s povrnitvijo v naravno
stanje ali uredi v nadomestni habitat. Opuščene nelegalne kope, kjer so se že razvili sekundarni
habitati ali so se v njih naselile ogrožene rastlinske in živalske vrste, pomembne z vidika biotske
raznovrstnosti, je smiselno prepustiti samosanaciji po naravni poti. Načrtovanje izvajanja
dejavnosti in rabe na območjih mineralnih surovin naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja

Popravljeno na podlagi 1MN MI, Direktorat za energijo, področje rudarstva (uskladitev poimenovanja): popravljen
je tudi grafični del – strateški in izvedbeni del (uskladitev z Rudarsko knjigo).
22
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(27) Pri načrtovanju poselitve in dejavnosti v prostoru je potrebno upoštevati potencialna
tveganja in ogroženost pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnost pred požarom. Dejavnosti
se razmeščajo izven območij potencialnih nesreč. Opravljanje primarnih dejavnosti (kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo) in druge dejavnosti povezane z naravnim prostorom je potrebno opravljati
varno za zdravje ljudi in materialne dobrine ter nadzorovati procese in dejavnike, ki lahko
povzročijo naravne in druge nesreče.
(28) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogrožena območja po predpisih
o vodah, potresno ogrožena območja, območja požarne ogroženosti, območja s tveganjem za
porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem za industrijske nesreče. Na poplavnih,
hudourniških, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje novih poselitev, infrastrukture
oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne
nesreče. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč nevarnosti
in z omejitvami razvoja glede na ogroženost življenja ljudi in materialnih dobrin.
(29) Zaradi omejene samočistilne sposobnosti pokrajine in odtekanja vode v podtalje je potrebno
posebno pozornost posvetiti preprečevanju onesnaževanja zemljine in s tem vodonosnikov.
Celotno območje občine je pomembno z vidika varstva vodnih virov v širšem zaledju. Aktivni in
potencialni vodni viri za lokalno oskrbo so zavarovani z občinskimi odloki o varstvu virov pitne
vode. V sistemu oskrbe z vodo v občini je potrebno načrtovati ustrezno razmestitev omrežja,
zmanjšati njegovo ranljivost in zagotoviti zadostne količine pitne vode za oskrbo v izrednih
razmerah ter za potrebe gašenja ob požarih. Na vododeficitarnih območjih občine se ne načrtuje
dejavnosti s povečanimi potrebami po vodi, prioritetno pa se zagotavlja urejeno oskrbo s pitno
vodo prebivalcev teh območij.
(30) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij stalne
ali občasne prisotnosti voda in z ustreznim odmikom od meje teh površin. Spreminjanje obsega
poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno le izjemoma pod pogoji nadomestitve teh
površin. Pri načrtovanju premostitev vodotokov je potrebno zagotavljati poplavno varnost in
ohranjati stanje voda in vodni režim. Glede na stopnjo ogroženosti morajo biti objekti ustrezno
protipotresno projektirani in grajeni. Prav tako se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo predpisi s
področja protipožarne varnosti.
(31) Nevarnost nastanka naravnih požarov v občini je zaradi naravnih značilnosti prostora majhna.
Večja nevarnost razlitja nevarnih snovi pri transportu v primeru prometne nesreče obstaja le na
glavni cesti Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško in regionalnih cestah Mokronog–Sevnica,
Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica ter na železniški progi Zidani Most–Dobova in Trebnje–Sevnica,
kjer je z ureditvijo tehničnih elementov cest ter varnih križanj z železniško progo potrebno
zagotoviti povečano varnost v prometu in hitro ter učinkovito ukrepanje v primeru nesreče. Na
območjih velike požarne ogroženosti gozdov se ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve,
ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi, materialne dobrine in naravo. Sanacijo
posameznih območij naravnih in drugih nesreč se načrtuje v sklopu OPPN. V primerih, ko gre za
rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov v okviru sanacije po naravni ali drugi nesreči, je
omogočen upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem
postopku, če gre za rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta, ki v celoti ohranja namembnost,
gabarite in videz poškodovanega objekta na isti lokaciji. Praviloma se pri intervencijskih ukrepih
izvedejo le najnujnejši ukrepi in ohranja naravne procese, razen kadar ti lahko ogrozijo obstoječa
naselja oziroma varovano kulturno dediščino.
(32) Lokacije odprtih kopov (opuščeni in aktivni kamnolomi in peskokopi) so lahko prepuščene
naravni sukcesiji naravnih procesov (samosanaciji), vendar le, kadar niso ogroženi varnost,
zdravje in življenje ljudi.
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(33) Na območjih tveganj zaradi industrijskih nesreč na območjih za industrijo je potrebno z
načrtovanjem ustreznih odmikov med objekti oziroma dejavnostmi in drugih ukrepov preprečiti
verižne nesreče, širitev nesreče na sosednja območja in omogočiti učinkovito ukrepanje zaščitno
reševalnih služb, če se nesreče zgodijo.
(34) Pri načrtovanju širitve poselitve se upošteva oceno nevarnosti in ogroženosti občine pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom. V občini se za primere naravnih in drugih nesreč
zagotavljajo površine za pokope večjega števila ljudi ob obstoječem pokopališču Boštanj (KGV63)
in Šentjanž (KGV68). Območje za pokope živali naj bo odmaknjeno od poselitve. Za odlaganje
ruševin se začasno uporabijo proste površine ob javnih cestah, trajno odlaganje pa se zagotavlja
v opuščenih kamnolomih v občini, ki še niso samosanirani. Prostor za evakuacijo prebivalstva,
živali in premičnih materialnih dobrin v primeru naravnih in drugih nesreč se v Sevnici, Boštanju
in Krmelju zagotavlja v zaprtih prostorih javnih objektov, na odprtih površinah za šport in
rekreacijo ter javnih površinah ob javnih objektih. V drugih naseljih v občini se prostor za
evakuacijo ljudi, živali in materialnih dobrin zagotavlja na dvoriščih in drugih odprtih površinah v
naselju. V Sevnici se zagotavlja javna zaklonišča v skladu s predpisi. Pri gradnji javnih in
večstanovanjskih objektov je priporočljiva ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.
Območja za potrebe obrambe
(35) V Občini Sevnica se nahajata območji možne izključne rabe za potrebe obrambe Lisca in
Laze. Območja možne izključne rabe za potrebe obrambe so območja, ki so primarno namenjena
za druge potrebe, ki pa jih je v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize možno uporabiti
za potrebe obrambe ter v miru za usposabljanje oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.
V Občini Sevnica se nahaja tudi območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe –
vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture območja Lisca. Območja
omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in
tehničnih vzrokov.
Območja varstva kulturne dediščine
(36) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne
dediščine, zagotoviti ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom
življenja ter ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja in kot
razvojni dejavnik in prostorski potencial. Dediščino se varuje glede na tip (arheološka, stavbna
profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, vrtno arhitekturna, dediščinska kulturna
krajina in zgodovinska) in glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena in
kulturna dediščina).
(37) Pri načrtovanju razvoja prostora v občini se zagotavlja celostno varstvo arheološke, stavbne
profane, stavbne sakralne, memorialne, naselbinske in krajinske kulturne dediščine državnega in
lokalnega pomena. Varstvo se zagotavlja z upoštevanjem predpisov in režimov, ki veljajo za
kulturne spomenike in njihova vplivna območja, arheološka najdišča in registrirano kulturno
dediščino z vplivnim območjem. Zato je pred posegom v prostor v fazi njegovega načrtovanja
potrebno pridobiti in upoštevati obvezujoče smernice pristojnih organov, strokovna mnenja in
druga izdelana strokovna gradiva s področja varovanja konkretnega območja ali objekta. Posegi
v prostor in dejavnosti morajo biti prilagojeni celostnemu ohranjanju tudi na vplivnem območju
nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega
kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega,
simbolnega in socialnega vidika.
(38) Varstveni režimi in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine in se
upoštevajo pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe in prostorskih
izvedbenih pogojih, naj bodo razvidni v posamezni enoti urejanja prostora, v kateri se enota
kulturne dediščine nahaja.
30

Območja varstva vojnih grobišč
(39) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča
ali odtujiti njihove sestavne elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev
spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
Na območju občine se nahaja več prikritih vojnih grobišč, in sicer v naselju Breg (grobišča Breg
1, Breg 2, Breg 3), v naselju Ledina (grobišče Ledina), v naselju Log (grobišče Boštanj), v naselju
Pečje (grobišči Lončarjev dol 1, Lončarjev Dol 2), v naselju Sevnica (grobišča pod Dobravo, ob
Florjanski ulici, Vrtača, na Hrastah), v naselju Šmarčna (grobišče Šmarčna ob Čečkovi njivi), v
naselju Vrh pri Boštanju (grobišče ob Grahovici).
Vojna grobišča v občini so v naselju Birna vas – Šentjanž 1, krajevno pokopališče; v naselju
Boštanj – Boštanj 1, krajevno pokopališče v naselju Gabrijele – Gabrijele 1, krajevno pokopališče;
v naselju Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 1, krajevno pokopališče; v naselju
Sevnica, krajevno pokopališče; v naselju Tržišče – Tržišče 1, krajevno pokopališče; v naselju Veliki
Cirnik – Veliki Cirnik 1, krajevno pokopališče ter v naselju Zabukovje nad Sevnico, Zabukovje nad
Sevnico 1, krajevno pokopališče.
Območja ohranjanja kulturne dediščine so prikazana v grafičnem delu strateškega dela akta in v
prikazu stanja prostora.
2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
24. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Na podlagi namenske in dejanske rabe prostora iz prikaza stanja se na podlagi Pravilnika OPN
določa namenska raba zemljišč kot stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča.
Osnovno namensko rabo zemljišč se določa ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora,
podrobno pa z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag ter razvojnih pobud v prostoru. Pri
določanju novih stavbnih zemljišč je potrebno upoštevati merila, s katerimi bodo v največji možni
meri ohranjene značilnosti naravnega in grajenega prostora. Pri tem pa se upošteva tudi režime
s področja varstva kmetijskih zemljišč in gozdov, voda, narave in kulturne dediščine.
(2) Območja, namenjena izključno bivanju, se ne načrtujejo v bližini gospodarskih con, površin
za industrijo, trgovskih in poslovnih con ter objektov energetske infrastrukture.
2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
25. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Območja poselitve so na podlagi strokovnih podlag in razvojnih potreb razdeljena in določena
kot enote urejanja prostora (EUP). EUP se določijo kot območja enake namenske rabe s
primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista
merila in pogoji urejanja prostora. Pri tem se upošteva funkcionalne povezanosti med
posameznimi deli poselitve ter pravne režime varovanja z različnih področij. Prostorski izvedbeni
pogoji (PIP) se določajo posebej za poselitev in posebej za drug prostor ter se opredeljujejo glede
na namensko rabo.
(2) Merila in pogoji stavbnih zemljišč ter poselitvenega območja so določena na ravni osnovne
urbanistične enote – gradbene enote (GE). V eni enoti urejanja prostora so GE z istimi merili
urejanja.
(3) PIP se izdelajo kot pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in hkrati usmeritev za
načrtovanje konkretnih posegov. Pri tem je pomembno upoštevati posebnosti vsakega območja
posebej. V takšni obliki naj bodo vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in merila načrtovanja v
prostoru, ki jih opredeljujeta strateški del tega odloka in UN. Posebej pomembni so tudi naslednji
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kakovostni kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore načrtovalcem pri utemeljevanju
posegov, transparentnost prostorskih možnosti na vsakem zemljišču posebej.
(4) Koncept PIP naj bo zgrajen na osnovni urbanistični celici prostora GE in njihovi povezanosti v
EUP ter na naboru tipiziranih urbanistično pravnih elementov, da bo izvedbeni del odloka
pregleden in natančen za različne načrtovane posege v prostoru. Zato naj ti pravni modeli
obravnavajo GE kot funkcionalni prostor oziroma upravljavsko zaokroženo prostorsko celoto. GE
praviloma zajemajo več stavb in več zemljiških parcel, na katerih so zgrajeni objekti oziroma so s
tem aktom namenjene graditvi objektov.
(5) Pri stavbah, kjer je identiteta prostora manj pomemben element, naj ti prostorski modeli
določajo predvsem robne pogoje umeščanja in oblikovanja, ki izhajajo iz vlog GE, stavb, zunanjih
ureditev ipd. v širšem prostoru. Pravno prostorski modeli GE naj zajemajo vse aspekte osnovne
urbanistične celice v prostoru in tudi vseh stavb v njej. Koncept PIP združuje parcele, stavbe, dele
naselij ipd., za katere je mogoče predpisati en določen tip pravno prostorskega modela GE v eni
EUP.
(6) Pravno prostorski modeli tipov GE se izdelajo tako, da hkrati na kar najbolj fleksibilen način
zagotavljajo robne pogoje za:
- urbanistično oblikovanje GE in njihovo korelacijo z drugimi, že obstoječimi stavbami GE,
najpomembnejšim javnim prostorom oziroma mejo naselja oziroma sosednjimi GE,
- umestitev stavb in objektov na GE oziroma povezanost stavb s prostorom GE,
- urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb (do ravni organizacije vhodov, fasadnega
oblikovanja, oblikovanja streh …),
- višino stavb,
- gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti ter
- druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za vključevanje
stavbne strukture v okolje, v katerega se umeščajo.
(7) Predpisovanje dopustne izrabe prostora za območje redke poselitve in hkrati demografske
ogroženosti je v PIP primerno opredeljevati le izjemoma, saj je v tesni soodvisnosti od kakovosti
prostora za poselitev, propadanja stavbne dediščine in prebivalstvenih gibanj. Pogoje za
preprečevanje ekscesnih pojavov se opredeli z drugimi regulatorji urejanja naselij.
(8) Novi energetski sistemi za proizvodnjo električne energije ali za ogrevanje stavb in sanitarne
vode iz obnovljivih virov energije v strnjenih naseljih, zaselkih, osamelih domačijah in na kmetijah
se načrtujejo tako, da tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov ob, v
ali na katere se umeščajo. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki,
postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in
območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za
proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar
je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(9) Zunaj poselitvenih območij je umeščanje in gradnja objektov za proizvodnjo ter pripadajočo
gospodarsko javno infrastrukturo mogoče le, če je njihovo delovanje ekonomsko upravičeno,
sprejemljivo iz okoljevarstvenih razlogov in bi bila gradnja v naselju moteča za bivanje ter z vidika
tehnično tehnoloških, okoljskih in drugih razlogov v naselju nesprejemljiva.
(10) V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo ter pogoji priključevanja objektov na omrežje
prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju
prostorsko izvedbenih pogojev in oblikovanju EUP se upošteva merila in pogoje glede celostnega
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za
posamezne posege v prostoru GE in EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za
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varovanje pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega poročila za celovito presojo vplivov
izvedbe prostorskega načrta na okolje.
Usmeritve za določitev PIP na področju varstva narave
(11) Spodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje
naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na EPO
in območjih Nature 2000.
(12) Pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, skupine in
posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini ter omejke in grmišča.
(13) Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice in gozdni
otoki ter travniški sadovnjaki.
(14) Gradnja stavb naj se praviloma načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od
obstoječega gozdnega roba ali obvodne drevnine.
(15) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se ne
izvaja oziroma se izvaja na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst. Na območjih, ki so
zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih
prostoživečih vrst.
(16) Za premoščanje novo izdelanih višinskih razlik naj se ne gradi betonskih škarp in opornih
zidov. Premostitve naj se izvedejo v obliki zatravljenih zemeljskih brežin. Brežine naj se uredijo,
utrdijo in zasadijo z avtohtonimi vrstami trav, popenjalk, grmovnic in drevja.
Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja narave se uporabijo avtohtone, rastiščnim
razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst se ne
vnaša.
(17) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj
zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(18) Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno,
se zagotovi ustrezno nadomestitev. Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča
delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.
(19) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno dinamiko porečja
ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne
dinamike. Ob vodotokih naj se ohranja ali ponovno vzpostavi zveznost obrežne vegetacije.
(20) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja. V
primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, naj se pretehta
možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah ob vodotokih.
(21) Označevanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti naj se izvaja skladno z
določili Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.
(22) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture naj ne
povečuje drobljenja ekosistemov, zagotavlja pa naj ustrezne prehode za prostoživeče vrste.
(23) Na zavarovanih območjih, območju naravnih vrednot in območju biotske raznovrstnosti naj
se kablovodi izvedejo podzemno. Umeščanje v prostor naj se izvede na način, da ob izkopu jarka
ne bo prišlo do poškodovanja koreninskega sistema dreves.
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(24) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti
poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje
območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena proti tlom.
Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja.
Določitev območij OPPN
(25) OPPN so opredeljeni kot načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni
osnovni pogoji za urejanje s PIP in kjer ni mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez
načrtovanja celovitega razvoja posameznih zaključenih območij. Pri opredeljevanju OPPN so
posebej pomembni uveljavljanje javnega prostora, usklajevanje različnih funkcij in rabe ter
realizacija smiselnih parcelacij. Za posamezno območje, ki se ureja z OPPN, se opredelijo ključne
usmeritve kot okvir za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na ravni poselitvene enote in
občine.
2.7.0.0

Razvoj naselij na podlagi urbanističnega načrta

26. člen
(koncept prostorskega razvoja centralnih naselij)
(1) Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega mesto Sevnica in naselja Boštanj, Dolenji
Boštanj, Radna in Log (zaključeno območje poselitve na območju UN Sevnica z Boštanjem) ter za
naselje Krmelj je izdelan UN kot osnova za pripravo strateškega in izvedbenega dela akta. Z UN je
zasnovan dolgoročni prostorski razvoj navedenih naselij, v njem pa so podana izhodišča za pripravo
razvojnih ukrepov v prostoru. Vodnim površinam in njenim obrežjem se iz vidika preživljanja
prostega časa in varstva narave daje poseben pomen.
Koncept prostorskega razvoja Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom
Usmeritve razvoja naselja ter podrobnejše namenske rabe
(2) Krepitvi vloge in pomena Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom v širšem
regionalnem merilu mora slediti ustrezna uravnoteženost namenske rabe prostora, ki je na
območju UN usklajena z dolgoročnim razvojem aglomeracije mesta. Ob Savi na njenem desnem
bregu med Boštanjem in reko Savo se razvijajo pretežno industrijske dejavnosti in v središčnem
delu centralne dejavnosti brez bivanja, ki zahtevajo večje razvojne površine. V Sevnici se ohranja
industrijsko območje med železniško progo in Savo, vendar se območje skladno s potrebami in
možnostmi postopoma lahko preobrazi v območje oskrbe in storitev ter poslovnih dejavnosti,
zlasti na območju industrijske cone (IC Sevnica) na Savski cesti. Za proizvodnjo se ohranjajo tudi
lokacije območja Kopitarne in ob Planinski cesti na skrajnem severnem robu naselja ob Sevnični.
(3) Za razvoj centralnih dejavnosti z bivanjem se v Sevnici poleg sedanjega mestnega središča
Trga svobode in celotne Kvedrove ceste ter starega mestnega jedra namenjajo še območja ob
Hermanovi cesti na zahodni strani mesta in prostor med ulicami Ob gozdu, Grič in Prvomajska
ulica, ki se nahaja znotraj razmeroma intenzivno izrabljenega starega stanovanjskega dela
naselja. V manjšem obsegu se centralne dejavnosti razvijajo še na vzhodni strani Drožanjske
ceste. Obsežnejše razvojne površine za centralne dejavnosti se ohranjajo in načrtujejo v območju
Boštanja in Radne.
(4) Primerna območja za srednjeročni razvoj stanovanjskih površin ter centralnih dejavnosti se
načrtujejo predvsem v Boštanju. Boštanj se z novimi površinami širi severno od starega dela
naselja. V Sevnici se večje nove površine za bivanje zagotavljajo zahodno od Drožanjske ceste
ter na vzhodnem delu Florjanske ulice. Dolgoročno se bodo za potrebe bivanja lahko aktivirale
površine na območju Loga med glavno cesto in Savo.
Razvojni ukrepi
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(5) Urbani razvoj poselitvenega prostora Boštanja se intenzivira s prenovo obstoječih stavbnih
struktur na območjih za bivanje, industrije in centralnih dejavnosti. Mesto mora zato prvenstveno
izrabiti razpoložljive možnosti prenove in zgostitve zastarelega in pogosto dotrajanega stavbnega
fonda ter tako izrabiti notranje rezerve, na zahodni strani mesta na območju Šmarja. Prav tako
se na vzhodni strani, severno od mestnega jedra, s prenovo in zgostitvijo intenzivira urbani značaj
pretežno stanovanjskega območja. Celovite prenove in zlasti funkcijske preobrazbe je potrebno
osrednje območje industrijskega kompleksa ob Savi (IC Sevnica) ter novo mestno središče.
Celovita prenova se načrtuje za območja starega mestnega jedra Sevnice ter izvornega jedra
Šmarja in Loga. Prenova jedra Sevnice se načrtuje celovito tako, da so obravnavani posamezni
urbanistično arhitekturni in razvojno pomenski kompleksi jedra s svojim vplivnim zaledjem: Glavni
trg, Florjanska ulica, grajski kompleks z grajskim parkom, naselbina Dobrava. Potrebno je izdelati
OPPN, namenjen celoviti prenovi območja. Konservatorski načrt, ki mora biti pripravljen skladno
s predpisi o varstvu kulturne dediščine, je obvezen sestavni del OPPN. Urbani razvoj poselitvenega
prostora Boštanja se intenzivira s prenovo obstoječih stavbnih struktur na območjih za bivanje,
industrijo in centralne dejavnosti. Na območju med Boštanjem in Radno se zagotavlja prostor za
razvoj industrije in centralnih dejavnosti.
Javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra
(6) Zelene površine v javni ali poljavni rabi se umešča tako, da se navezujejo na naravno zaledje
naselja. Zeleni sistem širšega mestnega območja na elementarni ravni tvorijo zelene obvodne
površine ob Savi, pobočje grajskega hriba z grajskim parkom, pokopališče s hribom in pobočje
pod severnim delom Boštanja. Vanj se vključujejo površine za šport in rekreacijo v posameznih
delih mesta (Boštanj, Radna, Log, Sevnica), namenjene potrebam v stanovanjskih kompleksih ter
šolah. Vodne površine Save in njena obrežja se pri razvoju osrednjega poselitvenega območja ob
Savi ohranjajo in varujejo kot prostor preživljanja prostega časa in varstva narave. Raba prostora
in izvajanje dejavnosti naj bo v čim večji možni meri usmerjena v ponovno vzpostavitev vrstno in
strukturno pestrega pasu obvodne vegetacije ter ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih
tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.
Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
(7) Na osrednjo prometnico – državno cesto G-1 Celje–Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško se
navezujejo regionalne ceste. Večja integracija širšega mestnega prostora in povezanost
poselitvenega prostora na območju UN bo dosežena na območju Loga z načrtovanjem in izgradnjo
nove prometne povezave preko Save s priključnimi cestami za razbremenjevanje mestnega
središča iz smeri Krškega. V osrednjem mestnem tkivu Sevnice in na območju Boštanja se zasnuje
hierarhično urejena ulična mreža s sekundarno navezovalno osjo. Ta naj zagotavlja regulacijo
prometnih tokov v t.i. prometnih konicah in večstransko dostopnost mestnih karejev.
(8) Načrtovane kompleksne prostorske in zlasti prometne ureditve mesta morajo upoštevati
koncept razvoja kolesarskega omrežja in pešpoti mesta s povezavami širšega zaledja. Temeljna
mreža se vzpostavi na utrjenih obrežnih površinah ob Savi in ob primarnih prometnicah.
Prioritetno se skozi območje UN ureja kolesarsko pot državnega pomena Radeče–SevnicaBrestanica in Sevnica–Mokronog. Na območju starega mestnega jedra in mestnega središča
Sevnice ter v središčnih prostorih Boštanja se zagotavljajo dodatne površine za parkiranje, ki se
s spremenljivim režimom parkiranja lahko uporabljajo tudi kot druge javne ali rekreacijske
površine.
(9) Prometno povezanost Sevnice z omrežjem potniškega in tovornega prometa po železnici
zagotavlja železniška postaja s transportnim terminalom na glavni progi Ljubljana–Dobova.
Pomembno jo dopolnjuje regionalna proga Sevnica–Trebnje. Železniška postaja Sevnica se
ohranja kot potencialno logistično vozlišče državnega pomena z dobro povezanostjo cestnega in
železniškega transporta na pomembnih prometnih smereh 10. koridorja in 3. razvojne osi. Zato
se ohranja koridor za modernizacijo povezave v smeri Trebnjega.
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Komunalna oskrba in telekomunikacije
(10) Obstoječe vodovodno omrežje se postopno rekonstruira in izvede v dolgoročno zadostnih
kapacitetah. Kanalizacijsko omrežje se pri rekonstrukcijah in novogradnjah izvaja praviloma v
ločenem sistemu. Kanalizacijski sistem za celotno območje Sevnice, Boštanja, Dolenjega Boštanja,
Loga in Radne se dogradi. V naselju se uredi mreža zbirnih mest za odvoz komunalnih odpadkov
in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Obstoječa pokopališča v Sevnici, Boštanju in na
Logu se vključno z rezerviranim prostorom za dolgoročne potrebe ohranjajo na sedanji lokaciji.
Površine, rezervirane za dolgoročno širitev, se urejajo kot zelene parkovne površine. Na celotnem
območju UN se načrtuje izgradnja sodobnega širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja.
Obstoječe prostozračno telefonsko omrežje se postopno nadomešča z optičnimi distribucijskimi
vodi.
Energetska oskrba in lokalni energetski koncept
(11) Načrtuje se ločitev boštanjskega in sevniškega kabelskega srednjenapetostnega
razdelilnega omrežja in vzpostavitev kabelske zanke med RTP Sevnica in TP na območju UN
vključno z bližnjimi naselji. Za potrebe ogrevanja in drugo energetsko oskrbo objektov se
razvijajo posamični ali skupinski lokalni projekti z načrtovano izrabo obnovljivih virov energije
(sončna in geotermalna energija, biomasa ...). Ob ekonomski utemeljitvi in investicijski zmožnosti
se v središčnih delih naselij za potrebe ogrevanja družbenih objektov (šola, vrtec, dom za
ostarele) zgradi daljinski sistem na biomaso. Ob tem sta oskrba s plinom in daljinski sistem
ogrevanja konkurenčna vira in se zaradi sorazmerno majhnega potenciala porabnikov izključujeta.
Zato je za posamezna območja mesta potrebno izbrati racionalnejšo in okoljsko sprejemljivejšo
rešitev. Obstoječe plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjši mi širitvami še
nepokritih območij potencialnih uporabnikov predvsem v predelih mesta z individualnimi
stanovanjskimi hišami.
Koncept prostorskega razvoja Krmelja
Usmeritve razvoja naselja ter podrobnejše namenske rabe
(12) Urbano središče Krmelja naj se razvija ob glavni prometni žili, na območju terciarnih in
kvartarnih dejavnosti, kjer naj se prednostno razvijajo najpomembnejše javne vsebine. Krmelj je
naselje z industrijsko tradicijo, zato se obstoječe proizvodne površine na zahodni strani ohranjajo.
Razvoj industrije je tu omejen z naravnimi značilnostmi prostora (strmo pobočje in Hinja). Na
južnem robu naselja Krmelj je predvidena izgradnja nove gospodarske cone. Območje se namenja
razvoju gospodarskih dejavnosti, pretežno sekundarnega in terciarnega sektorja. Vzpostavi naj
se stavbna struktura srednjega merila ter nova mreža javnega prostora. Industrijski kompleks
tovarne Inkos se ohranja v obstoječem obsegu brez možnosti širitve. Površine za bivanje se
ohranjajo in razvijajo v severnem delu naselja in vzhodno od glavne prometnice. Jugozahodno
od središča naselja se razvijajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in sicer učna pot, ki predstavlja
zgodovino nastanka ribnikov in tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo), ki se
nadaljuje s športno rekreacijskim kompleksom in večjim območjem zelenih površin ter posebnim
območjem za razvoj turizma. Osrednja kakovost naravnih prvin prostora v območju naselja v UN
je vodno telo – ribnik s pripadajočimi zelenimi površinami. Delno je razvoj območja usmerjen v
razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima
območje iz vidika varstva narave status naravne vrednote. Na delu, ki meji na vodotok Hinjo in
okoliški gozd, se zagotovi mirno cono, ki je ljudem nedostopna. Ta del ribnika se prepusti
naravnim procesom zaraščanja. S tem se omogoči mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih
vrst.
(13) V novih stanovanjskih soseskah naj se vzpostavlja pretežno stavbna struktura drobnega
merila – enostanovanjska gradnja. Kot taka naj tipološko dopolnjuje obstoječa poselitvena
območja in kakovostno redefinira robove naselij. Najpomembnejše kvartarne dejavnosti so
skoncentrirane v jedru in ob primerni strukturni osi. Pri umeščanju javnih vsebin, ki generirajo
zbiranje prebivalcev, je pomembno, da se razvija polivalentnost rabe in prostorskih oblik v širšem
področju ter da se prostor odpira v različnih smereh.
36

Razvojni ukrepi
(14) V srednjeročnem obdobju bo prostorski razvoj Krmelja usmerjen v izrabo notranjih rezerv s
prenovo in intenzivnejšo izrabo obstoječih stavbnih zemljišč na severnem in južnem robu naselja.
V jedru Krmelja je potrebno zagotoviti celovito prenovo. Širitve pozidave za potrebe bivanja se
načrtujejo v vhodnem delu, severno od ceste proti Hinjcam. Za razvoj športno rekreativnih površin
ter turistične ponudbe se načrtuje ureditev prostora zahodno od jezera, ki vključuje tudi velik del
zelenih površin. Kompleksne ureditve za prenovo in širitev se izvajajo na podlagi OPPN. Razvoj
naselja s širitvijo v dolgoročnem obdobju za potrebe poselitve je možen predvsem na severnem
delu severno od obstoječe stavbne strukture, v manjšem obsegu pa še na zahodnem robu v smeri
proti Gabrijelam. Ob ustreznem razvoju turistične ponudbe ob jezeru in po izrabi razpoložljivih
obstoječih površin stavbnih zemljišč bo mogoče aktivirati še zaledne površine v smeri proti
zahodu. Potencialne možnosti za razvoj industrije in centralnih dejavnosti zagotavlja sprejet
podrobni prostorski načrt na površinah na južni strani ob vstopu v naselje iz smeri Tržišča. Širitev
naselja v tej smeri bo mogoča in opravičljiva le ob jasno izraženih investicijskih odločitvah o
vlaganjih v kompleksno ureditev novih proizvodnih in storitvenih površin za objekte v primeru
znanih investitorjev.
Javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra
(15) Koncept zelenega sistema v UN Krmelj temelji na vzpostavitvi na novo oblikovanih zelenih
površin in ohranjanju obstoječih zelenih površin znotraj naselja ter ohranjanju naravnih
kakovostnih območij, ki jih tvorijo gozdna pobočja in obvodni prostor potoka Hinja z jezeri. Na
območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih
kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote.
Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje nemnožične in nehrupne dejavnosti in
rekreacije, ter vzgojnoizobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila
zgodovino nastanka ribnikov in tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu
območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom, se zagotovi mirno cono. Del območja
ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem
ter s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst (ekološki park). Na drugih
površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj
bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod
preko potoka. Med stanovanjskimi in poslovno industrijskimi območji naj se zagotovi industrijsko
zelenje, ki bo imelo pozitiven vpliv tako na vidni stik kot na mikroklimatske razmere stanovanjskih
območij. Med naseljem Krmelj in manjšim zaselkom Hinjce naj se ohranja zelena cezura (gozd in
kmetijske površine), ki preprečuje spojitev naselij in ohranja značilen poselitveni vzorec zaselka
Hinjce. Pomemben del zelenega sistema naj tvorijo parkovne ureditve, športnorekreacijske
površine, zeleni otoki trgov, odprti prostori za pešce v gosteje poseljenem območju in pol-javne
zelene površine stanovanjskih in površin centralnih dejavnosti.
Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
(16) Regionalna cesta R3-738 (Tržišče–Hotemež) in lokalna cesta (Križišče–Krmelj–Pijavice) s
prečnim potekom nanjo tvorita osnovo prometnega sistema Krmelja. Na primarno os (regionalna
cesta) in sekundarno os (lokalna cesta) se navezuje pretežni del naselja. Obe prometnici sta na
območju UN potrebni celovite rekonstrukcije z obnovo in dograditvijo vodov druge gospodarske
javne infrastrukture. Pri urejanju prometnih površin se upošteva načrtovana kolesarska povezava
Tržišče–Krmelj. V središču Krmelja je potrebno urediti javne parkirne površine v podporo razvoju
centralnih dejavnosti naselja in za zagotavljanje prometne varnosti osrednje povezave v smeri
Tržišča in Šentjanža.
(17) Osrednja strukturna os - glavna cesta, ki poteka v smeri sever-jug, naj se poleg prometne
vloge razvija tudi kot osrednji javni prostor Krmelja. Na tem linearnem elementu naj se na
pomembnih prometnih stičiščih oblikujejo lokalni središčni prostori. Najpomembnejši izmed njih
naj se razvije na območju glavnega križišča SV ob šoli. Severno in južno od njega naj se razvijejo
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manj pomembni javni središčni prostori. Prečna os - cesta iz Gabrijele proti vzhodu, je druga
najpomembnejša strukturna os, na kateri naj se razvija javni prostor.
Komunalna oskrba in telekomunikacije
(18) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega sistema. Dotrajani deli naj se
prenavljajo in v skladu z načelom celovite prenove dograjujejo. Prioritetna je obnova vodovoda
ob strukturnih oseh skozi naselje. Kanalizacijsko omrežje se pri rekonstrukcijah in novogradnjah
izvaja praviloma v ločenem sistemu s priključitvijo na ČN. V naselju se uredi mreža zbirnih mest
za odvoz komunalnih odpadkov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. V neposredni
bližini naselja v smeri proti Gabrijelam se zagotovi ureditev zbirnega centra za ravnanje z odpadki.
Obstoječe pokopališče se, vključno z rezerviranim prostorom za dolgoročne potrebe, ohranja na
sedanji lokaciji. Slednja se ureja kot zelena parkovna površina. Obstoječo telefonsko napeljavo in
hišne priključke se postopno dograjuje in zamenja z optičnimi kabli v zemeljski izvedbi. Dostop
do širokopasovnih povezav se načrtuje vsem uporabnikom na območju UN.
Energetska oskrba in lokalni energetski koncept
(19) Obstoječe nizkonapetostno omrežje se posodobi in okrepi za potrebe razvijajoče se industrije
in poselitve. Pri tem se namesto zračnih vodov vgrajuje zemeljsko omrežje. Za potrebe ogrevanja
in drugo energetsko oskrbo objektov se razvijajo posamični ali skupinski lokalni projekti z
načrtovano izrabo obnovljivih virov energije (solarna in geotermalna energija, biomasa ...). Ob
ekonomski utemeljitvi in investicijski zmožnosti se v središču Krmelja za potrebe ogrevanja
družbenih objektov (šola, vrtec in druge družbene dejavnosti) zgradi daljinski sistem na biomaso.
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3.0.0.0 Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta
3.1.0.0
Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
27. člen
(pravni obseg glede na vrsto posegov)
(1) Izvedbeni del OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po Zakonu o graditvi objektov
23
zakonu, ki ureja graditev objektov, in drugem predpisu v zvezi s posegi v prostor: novogradnje,
dozidave in, nadzidave (prizidave), nadomestne gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje
(vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist24), spremembe namembnosti, odstranitve
in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in zemljišča. Navedeni posegi so dopustni za vse
legalno zgrajene objekte na celotnem območju občine, če ni s tem odlokom določeno drugače.
(2) Na območju urejanja prostora so dovoljeni vsi posegi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka
ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to območje.
(3) Za posege po izdanih ustreznih upravnih dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem
OPN. Pri posegih v obstoječe objekte, kjer zgrajeno stanje ni v skladu z merili legalnosti, je
potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega OPN.
28. člen
(skladnost posega z OPN)
(1) Poseg v prostor je s tem odlokom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi
OPN:
- s podrobnejšo namensko rabo zemljišča (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela
OPN (_223_eup_pnrp_pip),
- z določili PIP za KGV po posameznih namenskih rabah zunaj območja stavbnih zemljišč (KGV
– 3.3.0.0) oziroma določili PIP za dotičen tip EUP za posege na območju stavbnih zemljišč
(3.4.0.0),
- z merili in pogoji varovanj (3.1.4.0), ki so prikazani v prikazu stanja (_3223_varst_rezimi),
- z merili in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0) ter
- s posebnimi merili in pogoji urejanja EUP oziroma podobmočij KGV (3.5.0.0 - Specifikacija EUP
in podobmočij KGV s posebnimi PIP).
(2) Poseg v javni prostor oziroma poseg v zvezi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture
mora biti skladen tudi z merili in pogoji javnega prostora ter gospodarske javne infrastrukture
(3.2.0.0).
29. člen
(hierarhija določil)
(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija EUP,
območij in podobmočij KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno nadrejena
splošnim določilom PIP za posamezno EUP.
(2) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih
gradnjah v prvi vrsti veljajo merila, opredeljena za tovrstne stavbe v 55. členu OPN.

23
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Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).
Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).

39

(3) V primerih morebitnih nasprotij med posameznimi določbami se poleg upoštevanja veljavne
zakonodaje, v tem OPN upoštevajo termini in opredelitve, ki so prikazane v strokovnih podlagah
ter v prikazu stanja, ki so sestavni del tega OPN.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov,
meje gradbenih enot prikazane v grafičnem delu OPN, odstopajo od dejanskega stanja v prostoru,
je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan
geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje z OPN in
stanjem v prostoru.
3.1.2.0 Namenska raba
30. člen
(namenska raba)
V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini. V skladu s Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, je po spodaj navedenih
opredelitvah prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip izvedbenega dela OPN.
I.

Območja stavbnih zemljišč

Osnovna namenska raba prostora

Podrobnejša namenska raba prostora

Oznaka
S

Oznaka
SS

Opis
stanovanjske površine

SK

površine podeželskega naselja

CU

osrednja območja centralnih
dejavnosti
druga območja centralnih
dejavnosti
površine za industrijo
gospodarske cone
površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
površine za turizem
športni centri
površine za oddih, rekreacijo in
šport
parki
druge urejene zelene površine
pokopališča
površine za vrtičkarstvo
površine cest
površine železnic
druge prometne površine

C

Opis
območja stanovanj

območja centralnih dejavnosti

CD
I

območja proizvodnih dejavnosti

IP
IG
IK

B

posebna območja

Z

območja zelenih površin

BT
BC
ZS

P

območja prometnih površin

T25

območja komunikacijske
infrastrukture
območja energetske
infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
površine razpršene poselitve

E
O
A
25

ZP
ZD
ZK
ZV
PC
PŽ
PO

Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
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II.
K1
K2
III.
G
IV.
V
VI
V.
L

razpršena gradnja
Območja kmetijskih zemljišč
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča
Območja gozdnih zemljišč
gozdna zemljišča
Območja voda
površinske vode
območje vodne infrastrukture
Območja drugih zemljišč
območja mineralnih surovin

Av

površine razpršene poselitve v
vinogradniških območjih
znak v prostoru

VC

celinske vode

LN

površine nadzemnega
pridobivalnega prostora

3.1.3.0 Način urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
31. člen
(urejanje EUP)
(1) Izvedbeni del OPN določa urejanje EUP z njihovo mejo, z namensko rabo in z določili PIP.
DPN in občinski podrobnejši izvedbeni akti, ki ostanejo v veljavi, so le povzeti, OPPN pa so le
opredeljeni. Poleg tega v EUP veljajo tudi režimi varovanj iz priloge - prikaza stanja.
(2) Za celotno območje občine je opredeljena mreža EUP. Prostorski izvedbeni pogoji skupaj z
varovanji in drugimi vsebinami OPN kot pravna norma določajo merila in pogoje za vse vrste
posegov za vse EUP. Tako predpisujejo tudi merila in pogoje razmerij med EUP, nadalje glede
parcelacije, priključevanja na javno infrastrukturo, glede varstva narave, varstva okolja in
naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanja kulturne dediščine,
zatem glede načina umeščanja stavb glede lege, velikosti in oblikovanja - na tak način in tako
natančno, da je v teh delih odlok podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za posege v prostor.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno določeni za območja stavbnih zemljišč za poselitev
in posebej za preostali prostor občine. Pri slednjem so izjeme le površine prometne infrastrukture.
32. člen
(EUP za območja stavbnih zemljišč)
Merila in pogoji urejanja na območjih stavbnih zemljišč so določeni v EUP na ravni osnovne
urbanistične enote - gradbene enote (3.4.4.0 GE). Na podlagi strokovnih podlag in opredeljenih
razvojnih usmeritev so opredeljene gradbene enote. GE z enakimi razvojnimi usmeritvami so tako
združene v en EUP. Na ta način so za vsako GE določeni PIP - po tipih GE in z eventualnimi
posebnimi merili. Določila PIP, ki so določena z ZPNačrtom in Pravilnikom OPN, so tako določena
na ravni vsake GE – po posameznih EUP. PIP so v odloku med drugim določeni tudi z:
- uporabljenimi izrazi na EUP stavbnih zemljišč (3.4.1.0),
- tipi GE z robnimi določili PIP za organizacijo in urbanistično oblikovanje grajene strukture
oziroma objektov na GE (3.4.3.0),
- tipi stavb z robnimi določili glede oblikovanja le-teh (3.4.3.3),
- specifikacija EUP s posebnimi merili PIP (3.5.0.0).
33. člen
(PIP v EUP zunaj območja stavbnih zemljišč - EUP KGV)
(1) Območje celotne občine zunaj območij stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV. Znotraj
KGV so opredeljena podrobnejša merila in pogoji za posege na dele KGV po vrsti rabe na kmetijska
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zemljišča, gozdna zemljišča, vodne površine, prometne površine in druga območja - torej za
zemljišča, ki niso stavbna, razen prometnih površin. PIP v KGV so prostorsko vezani na posamezne
vrste namenske rabe.
(2) Poleg tega so znotraj EUP KGV tudi podobmočja KGV, in sicer za varovanje:
- .vg, .gpn - varovalnega gozda in gozda s posebnim namenom (43. člen),
- .pp - lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč
(44. člen),
- .pz - lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč (45. člen),
- .vi - vinogradniška območja (46. člen),
- L - površine mineralnih surovin (47. člen),
- .ru - lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč (48. člen),
- .re - rekreacija (50. člen),
- enote razpršene gradnje (stanovanjske in druge stavbe), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN
SORG, temveč so zanje predpisani PIP sanacije enot razpršene gradnje (51. in 52 člen odloka).
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti
34. člen
(usmeritve za OPPN)
(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN), veljajo do njegovega sprejetja načeloma splošna merila tipa GE z oznako .ppn (85. člen),
posebna merila iz specifikacije EUP (100. člen). Za njegovo izdelavo pa so glede koncepta,
namena, obsega in načrtovanih zmogljivosti obvezne grafične opredelitve in usmeritve (101. člen
odloka).
Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega interesa.
To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma novi OPPN ni v nasprotju s tem odlokom. Odločitev
o spremembi OPPN oziroma izdelavi novega glede na OPN na podlagi utemeljene ocene iz
predhodno izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag sprejme občinski svet.
(3) OPPN je mogoče in potrebno pripraviti tudi v naslednjih primerih:
- za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in drugih nesreč,
- zagotavlja dostop do zemljišč za gradnjo in njihovo komunalno urejanje ter za dele ali celoto
omrežij, naprav in objektov gospodarske javne infrastrukture,
- zagotavlja delovanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb;
- za urejanje površin, ki so javno dobro, in
- za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij.
(4) OPPN je potrebno praviloma, v kolikor PIP ne zadoščajo za celovito ureditev, izdelati še v
naslednjih primerih za gradnjo:
- več kot osem objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov
ali za površino, ki presega 1,0 ha,
- objektov z več kot 50 stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja,
- igrišča za golf ne glede na velikost in kampa na površini nad 0,5 ha,
- na površinah nad 0,5 ha, kjer brez parcelacije javnega prostora in dostopov do posameznih
stavb urbanistično ni mogoče drugače urediti,
- na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha oziroma kadar gre za kompleksne
preureditve,
- gospodarske javne infrastrukture, daljše od 1000 m, ter objektov gospodarske javne
infrastrukture na več kot 0,5 ha.
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(5) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage. Izdelane naj bodo
na vsaj taki ravni poglobljenosti in na primerljivih metodoloških izhodiščih, kot so pripravljene za
OPN. Pri tem je potrebno eventualne različnosti od obstoječih strokovnih podlag pokazati in
utemeljiti kot spremenjena stališča - upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela.
(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in
ostanek funkcionalno zaokrožena, ostanek pa ne sme biti manjši od 0,5 ha. Ob pričetku pa morajo
biti izdelane dopolnilne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN - z izdelano
rešitvijo za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter programom opremljanja zemljišč.
Način pridobitve rešitev urbanistično arhitekturnih ureditev
(7) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo z
urbanistično arhitekturnim natečajem ali z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. O izbiri
rešitve odloči pristojni organ občine.
Pravno stanje v prehodnem obdobju
(8) Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP, opredeljeni za EUP na njegovem območju.
3.1.4.0 Varovanja
35. člen
(varovanja v prostoru)
Pri posegih v prostor se upoštevajo tudi PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter glede obrambnih potreb.
36. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Splošni pogoji varovanja
(1) V občini je kulturna dediščina zavarovana z občinskimi akti - Odlokom o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in Odlokom o razglasitvi gradu
Sevnica z grajskim parkom za umetnostno arhitektonski spomenik. Območja, varovana po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine, so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je
priloga k temu odloku.
(2) Za varstvena območja dediščine veljajo merila in pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim
akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z
varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji,
določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.
(3) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih varstva kulturne dediščine in
njihovih vplivnih območjih je potrebno, skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, za poseg
v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine
upoštevati kulturnovarstvene pogoje. Na osnovi povzetka le-teh v projektni dokumentaciji izda
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kulturnovarstveno soglasje. Na območjih
dediščinske kulturne krajine se varuje:
- krajinsko zgradbo – naravne (doline, robovi, strmine, morfologija) in kulturne prvine (središčna
lega naselja in poti, dominante, znamenja),
- ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (prost pretok vode, poplavnost
– razpoložljiva območja za razliv),
- tipologijo krajinskih prvin (krajinski vzorec, ki ga tvorijo trakasta parcelna struktura, izmenjava
kmetijskih kultur, obmejki, ostrvi),
- način povezave enot naselbinske dediščine z odprtim prostorom – robovi naselij s sadovnjaki
in seniki,
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- kvalitetne poglede na prostorske dominante.
(4) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih
posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Na
objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(5) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem
tudi med gradnjo – npr. čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne
poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov,
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(6) Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo
vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in
uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
(7) Ne glede na ostale določbe tega odloka velja, da so na območjih, varovanih s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine, dopustne naslednje gradnje in posegi:
- vzdrževanje obstoječih objektov,
- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.
(8) Gradnje novih objektov, dozidave objektov, nadzidave objektov in drugi dopustni posegi,
določeni s tem odlokom, so na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine, dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru
dozidave in nadzidave ni možno najti druge rešitve. Gradnja ali poseg ne sme spreminjati
lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status varovanega območja ob tem mora biti poseg
skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji. Odstranitve varovanih objektov ali delov dediščine niso
dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine
mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi
pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.
(9) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki
bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci
teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za posamezne enote registrirane
kulturne dediščine veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni
režimi za posamezne tipe dediščine.
Stavbna dediščina
(10) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno
pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih,
znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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(11) Varuje se primarna masa oziroma materiali, primarni tlorisni in višinski gabariti in
konstrukcijska zasnova.
(12) Varuje se primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika
strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali,
barve, detajli itd.
(13) Stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne
dediščine. Na fasadah ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav
(v kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti
v objekt).
(14) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija
komunikacij in funkcionalna zasnova.
(15) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega,
namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.
(16) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati
oziroma ponovno vzpostaviti.
(17) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno
integriteto varovane stavbne dediščine.
(18) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli
(delna ali celovita prenova).
Naselbinska dediščina
(19) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega,
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne
funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Kulturna krajina
(20) Za območja kulturne krajine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko
dediščino.
Memorialna dediščina
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(21) Za registrirano memorialno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo
varovane vrednote, kot so:
- avtentična lokacija prizorišč zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa zaradi zgodovinskih dogajanj, morebitne grajene strukture, vsa gradiva
in konstrukcije,
- zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami,
- memorialna plastika, likovna oprema in vsi pomniki.
Sakralna dediščina
(22) Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost.
Pozidava drugih objektov ni dopustna.
Arheološka dediščina
(23) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko
poškodoval arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano
je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi
gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito
ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
(24) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih
omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče
možno sprostiti za gradnjo.
(25) Pri posegih večjih razsežnostih (območja izvedbenih prostorskih načrtov oziroma območja,
ki predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega
arheološkega najdišča, se zagotovi arheološki pregled na celotnem območju predvidenega posega
in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo pogledi iz okolice.
(26) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega
potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred
gradnjo.
(27) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o
tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju
arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(28) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(29) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika,
registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za področje
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varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno
pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih
arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
Vplivna območja kulturne dediščine
(30) Pri posegih na vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo
varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine.
Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali
materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(31) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče
usmeritve:
- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače
ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture
v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter
omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja
površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike)
terena.
Presoja vplivov na okolje
(32) Na območjih, za katera je predpisana presoja vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje), je potrebno opraviti predhodne
arheološke raziskave v okviru ocene arheološkega potenciala, ki so namenjene pridobivanju
informacij o ranljivosti oziroma primernosti prostora z vidika varstva arheološke dediščine. Če za
taka območja ni možna presoja vplivov na okolje, ker predhodne arheološke raziskave izven
območij registriranih arheoloških najdišč še niso opravljene, se takšno območje ureja z OPPN,
predhodne raziskave in presoja vplivov na okolje pa se opravijo pred pripravo OPPN.
Območja druge dediščine
(33) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane
vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
Varstvo vojnih grobišč
(34) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča
ali odtujiti njihove sestavne elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev
spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
Območje vrtnoarhitekturne dediščine
(35) V območjih vrtnoarhitekturne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje
ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
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- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe,
značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
37. člen
(varovanje naravnih dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora, zdravja ljudi
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Varovanje kmetijskih zemljišč
(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je v osnovi opredeljeno s kategorijo namenske rabe in PIP za
tovrstno namensko rabo, ki je opredeljena v EUP KGV K/K1/K2 (40. člen). Osnove za opredelitev
namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja kmetijstva, usmeritve za ravnanje in varstvo
kmetijskih zemljišč v smernicah ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ter podatki iz prikaza stanja
prostora. V primeru umeščanja novih oziroma večjih infrastrukturnih objektov v kmetijski prostor
se jih umešča tako, da se kar najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča ter se zagotovi
ustrezen odmik od le-teh. Na območjih predvidenih posegov naj se do izvedbe posegov ohranja
kmetijska raba zemljišč. Na najboljša kmetijska zemljišča (oziroma trajno varovana kmetijska
zemljišča) se posega šele, ko so izkoriščene možnosti uporabe drugih zemljišč nekmetijske rabe
in zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko rabo.
(2) Za varstvo kmetijskih zemljišč je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe:
- preprečiti je potrebno izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča (namestitev lovilcev olj za
preprečitev izpiranja na kmetijske površine) ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje
ukrepanje, preprečiti onesnaženje tal oziroma kmetijskih zemljišč in rastlin, pri čemer je
posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske
pridelave,
- med gradnjo dovoznih cest do objekta se morajo vozila v največji meri izogibati manipuliranju
na sosednjih kmetijskih zemljiščih,
- posegi naj se na kmetijskih zemljiščih izvedejo tako, da v najmanjši možni meri vplivajo na
sosednja kmetijska zemljišča; del trajno izgubljenih kmetijskih površin se zagotovi na površinah
v zaraščanju ali na že zaraščenih površinah,
- potrebno je izvesti sanacijo in rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki bodo v času izvedbe posegov
degradirane na površinah, kjer so načrtovani začasni objekti za izvedbo posegov, se po
dokončanju del vzpostavi prejšnje stanje,
- potrebno je zagotoviti zadostno število prehodov za kmetijsko mehanizacijo na območju
predvidenih gradenj,
- kjer je pri izvedbi posega predvidena odstranitev vrhnjega sloja tal, je le-tega potrebno odložiti
na predvidenem nadomestnem kmetijskem zemljišču. Ta postopek se izvede pred začetkom
ostalih del na območju pobude oziroma so nadaljnja dela dovoljena le z dokazilom o
vzpostavitvi nadomestnega kmetijskega zemljišča.
Varovanje gozdov
(3) Varovanje gozdov je opredeljeno v EUP KGV na področju ali na območjih PNR G (41. člen
odloka). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja gozdarstva,
smernice ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in Zavoda za gozdove Slovenije ter podatki iz
prikaza stanja prostora.
(4) Na območju občine je izločenih 18 območij varovanih gozdov v skupni površini 139,55 ha.
Posegi, ki niso povezani z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcijo
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gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi
predhodno pridobljenega dovoljenja ministrstva, pristojnega za gozdove. Pri načrtovanju razvoja
in rabe prostora na območju mesta Sevnica se posebej varuje 9 območij gozdov, ki so zavarovana
z Odlokom razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica. Ta območja so: zahodno in
severno nad zaselkom Ribniki – 5,99 ha, vzhodno od zaselka Ribniki – 6,99 ha, nad Sevnično
severno od Prvomajske ulice – 7,96 ha, nad bazenom - 2,43 ha, na Dobravi proti Drožanjski cesti
– 1,02 ha, gozdna ostanka okoli Kaučičevega spomenika – 0,15 ha, okoli pokopališča – 1,30 ha,
okoli gradu – 3,23 ha in na južnem pobočju nad Gobovcami – 9,56 ha.
(5) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju.
Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo
vidnost posegov. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.
Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da se drevje za krčitev
označi in posek ustrezno evidentira. V času gradnje je prepovedano poseganje v gozdove izven
območja gradnje ter odlaganje materiala v gozdove.
(6) Potrebno je ohranjati prehodnost gozdnih prometnic. Pogoji gozdne proizvodnje ne smejo biti
poslabšani. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in
funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo sanirati takoj
(prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi in
avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je le-ta iz
avtohtonih grmovnih drevesnih vrst, prednost naj ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu
naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo.
(7) V času izvedbe plana je potrebno za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni
prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v
naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih in gozdarstvu
do sprejetja OPPN. Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja ob
predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS. Prepovedano je krčenje
tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne
razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja
izvirov. Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno
pokritost tal z vegetacijo. Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse. Večji posegi vanje niso
dopustni. Posamično oz. razpršeno lociranje objektov v gozdnem prostoru, katerih raba ni v skladu
z osnovno namensko rabo gozdnega prostora, ni dovoljeno. Raba in vzdrževanje večjih
lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti.
(8) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov.
V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija
gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in
zasipavanje.
(9) Na območju varovalnih gozdov so dopustni le posegi, ki so v skladu z gozdnogospodarskim
načrtom in zakonodajo in ki ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih
je bil gozd razglašen za varovalni gozd z občinskim odlokom.
Varovanje voda
(10) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV, na področju PNR V (42. člen). Osnove za
opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega
področja, smernice Direkcije Republike Slovenije za vode ter podatki iz prikaza stanja prostora.
(11) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je
voda stalno ali občasno prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Pri rabi vode za oskrbne, gospodarske in turistično49

rekreacijske namene mora biti zagotovljeno varstvo vode v smislu trajne ohranitve kemijskega in
ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Potrebno je ohranjati retenzijske
sposobnosti območij. Kadar se območja retenzij zaradi posegov v javnem interesu zmanjšajo, je
potrebno zagotoviti ustrezno nadomestitev in izvedbo izravnalnih ukrepov.
(12) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine,
kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne
lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost voda in prilagoditi dinamiko
izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno
izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko
sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.
(13) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah
in predpisi s področja varstva okolja:
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
- Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
(14) Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na območjih, opremljenih
z javno kanalizacijo in na območjih, ki jih je v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode treba opremiti z javno kanalizacijo. Če na območju poselitve ni javne kanalizacije in se
nahaja izven meja aglomeracij, se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb
načrtuje in izvaja v skladu z določili 21. člena prej navedene uredbe. Umeščanje in izgradnja
cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na
zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti
zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
(15) Odpadne tehnološke vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi določenim
mejnim koncentracijam za izpuste v kanalizacijo oziroma vodotoke.
(16) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi iz
čistilnih naprav ne bo presegala mejne vrednosti, določene z Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo. Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih
naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih
vrednot na območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
(17) Odvajanje padavinskih voda na območju urbanih površin se ureja na tak način, da bo v čim
večji možni meri zmanjšan hipni odtok z utrjenih površin; načrtovati je treba ponikanje in
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (npr. zatravitev, travne
plošče, morebitni suhi zadrževalniki ipd.). V primeru izvedbe ponikovalnic morajo biti le-te locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje vode ni
možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu,
pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven
plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali
plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.
(18) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(19) Za kmetovanje na območjih kmetijstva, predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev in
gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega stanja voda bistveno, da je v skladu z Uredbo o
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju in Uredbo
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o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri izvajanju kmetijske prakse
naj se dosledno upošteva širina priobalnega pasu ob vodah (vsaj 5,0 m za vode 2. reda in vsaj
40,0 m za vode 1. reda). Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili Zakona o vodah, v tlorisni
širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda prepovedano
gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin. Na vodnem in priobalnem zemljišču je, skladno
z določili Zakona o vodah, prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdni, tekoči
ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih
podobnih snovi in odlaganje odpadkov.
(20) Na območju kopalnih voda je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost kopalne vode. Potrebno
je upoštevati Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda oziroma zakonodajo.
(21) Na območju površinskih kopov je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorno in
tehnološko vodo, ki je lahko močno obremenjena z drobnimi delci.
(22) Ohranja se vodotoke z obrežnim rastjem ne glede na namensko rabo na območju vodotoka
in priobalnega zemljišča.
(23) Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del za varovanje voda in del
na podlagi koncesije za izkoriščanje vodne energije se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija
v širini vsaj 5,0 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke steblike) na obeh straneh struge.
(24) V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere
neprekinjene kalnosti.
(25) Referenčni odseki vodotokov so določeni v skladu s predpisi o vodah in so sestavni del
prikaza stanja prostora. Na referenčnih odsekih ter na vodotokih gorvodno, vključno z njihovo
prispevno površino, in dolvodno od referenčnih odsekov je treba upoštevati pogoje in omejitve
posegov v vodno dobro v skladu s predpisi o vodah.
Varovanje pred poplavami
(26) Pri načrtovanju objektov in drugih ureditev na poplavnih območjih je potrebno izdelati karte
poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti (na osnovi karte in Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja) tako, da objekti in ureditve ne bodo
ogroženi in ne bodo vplivali na povečanje ogroženosti drugih območij. Za poplavna območja reke
Save je izdelana Hidrološko hidravlična študija reke Save na območju občine Sevnica (št. VSEHHSD457/010; IBE, d.d. Ljubljana, september 2012) s katero so določeni razredi poplavne nevarnosti.
Na EUP, ki v celoti ali deloma segajo na poplavna območja, veljajo omejitve glede dopustnih
posegov in dejavnosti, kot jih opredeljuje zgoraj navedeni predpis.
(27) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah,
na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti
ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora.
Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja
prostora opozorilna karta poplav in prikaz poplavnih dogodkov.
(28) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi
poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor
treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti
na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe
stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih
ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba
skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za
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zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v
prostor oziroma sočasno z njo.
(29) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so
dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in
stanje voda.
(30) Ne glede na določbe osemindvajsetega in devetindvajsetega odstavka tega člena so na
poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod
pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
Varovanje vodnih virov
(31) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno
pomembne vodne vire ter omogoča varčno in smotrno rabo vode. Posegi na območjih zavarovanih
virov pitne vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega področja. Varstvena območja vodnih zajetij
in drugih vodnih virov so določena s predpisi države o varstvu virov pitne vode. Območja
zavarovanih virov pitne vode so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu odloku.
(32) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih ta odlok omogoča in dovoljuje, mora za izdajo
dovoljenja za poseg v prostor investitor izpolniti pogoje in zahteve, kot jih določajo predpisi s
področja varstva virov pitne vode.
(33) Na tretjem vodovarstvenem območju je dopustno graditi objekte ali naprave 2,0 m nad
najvišjo gladino podzemne vode. Če je v času gradnje ali obratovanja treba drenirati ali črpati
podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. Na drugem (2.) vodovarstvenem
območju gradnja stavb ni dovoljena v primeru, ko bi se z gradnjo stavb ali naprav zmanjšala
prostornina vodonosnika, presekal tok podzemne vode ali zmanjšala nepropustna zaščitna plast
nad vodonosnikom. Na prvem (1.) vodovarstvenem območju je dovoljena le gradnja objektov in
naprav za črpanje, čiščenje in obdelavo pitne vode.
(34) Zaradi varovanja virov pitne vode je način kmetovanja treba prilagoditi režimom na
vodovarstvenih območjih. Dosledno je treba upoštevati časovna obdobja, v katerih je gnojenje z
določenim gnojilom prepovedano. Gnojenje je treba omejiti v skladu z dobro kmetijsko prakso, ki
mora upoštevati okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib zemljišč, klima, padavine oziroma
namakanje, raba tal in kolobar, predvidene potrebe kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika
v tleh, mineralizacije in vnosa z gnojili. V skladu z režimi na vodovarstvenih območjih je treba
urediti odvajanje komunalnih vod in onesnaženih vod iz kmetijskih gospodarstev (gnojne jame,
gnojišča itd).
(35) Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode oziroma le ta ni zadostna, je potrebno urediti
ustrezno pripravo vode in uvesti HACCP sistem. Vodna zajetja se redno vzdržujejo in čistijo. Iz
stanovanjskih in gospodarskih območij ter prometne infrastrukture mora biti odvajanje in čiščenje
odpadnih vod urejeno v skladu s predpisi s področja varstva voda.
(36) Vodovarstvena območja v Občini Sevnica so:
- v bližini naselja Kal pri Krmelju, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Kompolje, režim varovanja: 2,3
- med naseljema Jablanica in Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v južno od naselja Dolenji Boštanj na desnem bregu Mirne, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Lukovec, režim varovanja: 2,3
- Z od naselja Dolnje Orle, režim varovanja: 2,3
- SZ od naselja Studenec, režim varovanja: 2,3
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dva v bližini naselja Dolenje Brezovo, režim varovanja: 3
v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
v bližini železniške postaje v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
v bližini tovarne Stilles v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
v bližini naselja Poklek nad Blanco, režim varovanja: 2,3
dva Z od naselja Podvrh, režim varovanja: 2,3
SV od naselja Podvrh, režim varovanja: 1,2,3
v bližini naselja Zabukovje nad Sevnico, režim varovanja: 2
sva Z od naselja Mrzla Planina, režim varovanja: 2,3
S od naselja Podgorica, režim varovanja: 2,3
dva v bližini Lisce, režim varovanja: 2,3
v bližini naselja Loka pri Zidanem Mostu, režim varovanja: 2,3
v bližini naselja Radež, režim varovanja: 2, 3
S od naselja Radež, režim varovanja: 3.

Varstvo pred erozijo in plazenjem
(37) Na erozijskih območjih je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin in krčenje gozdnih sestojev, zasipavanje izvirov,
nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda, omejevanje ali spreminjanje pretoka voda,
odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopanim ali odpadnim
materialom, odvzemanje naplavin, vlačenje lesa.
(38) Na plazljivih območjih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost
zemeljskih ali hribinskih sestojev, se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se s tem sproščalo
gibanje hribin ali drugače ogrozila njegova stabilnost. Zato je na teh območjih prepovedano
zadrževanje voda, poseganje, ki bi lahko povzročilo zamakanje in dvig podzemne vode, z
zemeljskimi deli obremenjevanje zemljišča ali razbremenjevanje njegovega podnožja, krčenje in
večja obnova gozdnih sestojev, ki pospešuje plazenje zemljišč.
Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin
(39) Mineralne surovine se varujejo kot naravni vir. Posegi se lahko izvajajo le za namen
izkoriščanja naravnih virov v skladu s predpisi s področja rudarstva ter določili tega odloka.
Varovanje in ohranjanje narave
(40) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih s posebnim statusom varovanja
in ohranjanja narave na podlagi posebnih predpisov, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in
soglasje po postopku, določenem v predpisih s področja graditve objektov. Izhodišča in pogoji za
varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti so podani
v naravovarstvenih smernicah, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(41) Če gre za gradnjo ali postavitev objekta, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, je na
območjih varovanja narave prav tako potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, če je tako
določeno v predpisih s področja ohranjanja narave. V takem primeru je potrebno k vlogi za izdajo
naravovarstvenega soglasja priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje ali postavitve objekta.
(42) Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih je praviloma potrebno načrtovati
osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem
možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) območja ne
osvetljuje ali predvidi razsvetljavo v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi
telesi, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(43) Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v vegetacijo in odstranjevanje lesne
zarasti, je potrebno lesno zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega
obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih
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vrst v rdeči seznam, Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah) kot je npr. rjavi
srakoper (Lanius collurio). Morebitno poseganje v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj
se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.
(44) Ker so lahko objekti namenjeni prenovi habitatov zavarovanih vrst, npr. netopirjev, je pri
izvedbi del potrebno upoštevati pogoje za njihovo ohranitev (dela začasno prekiniti in o najdbi
obvestiti pristojno organizacijo za ohranjanje narave).
(45) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri
zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Struge,
obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranja se obstoječa dinamika,
hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se gradijo na način, ki
ribam omogoča prehod. Ohranja se osenčenost oziroma osončenost struge in brežin vodotokov.
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih
revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih rib. Odvzem
plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.
(46) Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na podlagi dovoljenj v skladu s predpisi s
področja varstva voda in na način, da se bistveno ne spreminjajo življenjske razmere za ribe, rake
in druge vodne živali.
(47) Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni habitatnih tipov, ki se prednostno
ohranjajo in niso habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane.
(48) Pri posegu na območje naravne vrednote se upoštevajo podrobnejše varstvene in razvojne
usmeritve za naravne vrednote, ki so določene v prilogi štiri (4) Pravilnika o določitvi in varstvu
naravnih vrednot. Vsi posegi v območje naravnih vrednot in vodotoka morajo biti usklajeni s
pristojno službo za varstvo narave. Med naseljem in varovanim območjem naj se ohranja
tamponska cona (odprt prostor, zeleni pas), ki bo omilil dejanske vplive naselja na ekološke
razmere habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo.
(49) Preprečuje se odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Obstoječa nelegalna odlagališča se
sanira.
(50) V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu Zakona o
ohranjanju narave. Pred posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli, kot so gradnja
ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije in kablovodov, se po predhodnem dogovoru z Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi
deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot.
Pri posegih z manj obsežnimi zemeljskimi deli se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih
vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(51) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone
rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.
(52) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako,
da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih
voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter dostopna po kopnem s klančino in
primerno prehodna za vidro ter druge sesalce (širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60
cm), ki vidri omogoča enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine
ali primernih stopnic). Uporaba cilindričnih prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za
najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se uporabljajo kvadratni
prepusti ali kanali s polico vsaj na eni strani.
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(53) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad).
Morebitne obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni)
ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem obdobju prenaša čez prometnice ali pa
se jih usmeri v primeren podhod (če je možno se dodatne podhode tudi izgradi). Nadzemne vode
naj se obnovi ali gradi v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno polaganje vodov, pri
nadzemnih stebrih izolatorji obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare in pomore ptic.
Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic (gnezditve potekajo od
meseca marca do konca avgusta).
(54) Na območju izvedene državne prostorske ureditve za izgradnjo HE Boštanj se izvajajo
monitoringi vplivov na naravo v času obratovanja HE ter izvedejo še neizvedeni in vsi morebitni
novi ukrepi, predlagani na podlagi ugotovitev iz monitoringa z namenom, da se zagotovi varstvo
obstoječih oziroma nadomestnih habitatov posameznih vrst. Na tem območju se izvede
nadomestni biotop v obliki sekundarnega vodnega telesa za ohranitev dvoživk. V kolikor se z
monitoringom izkaže za potrebno, se prilagodi raba prostora in plovbni režim na tem območju.
Ukrepi se načrtujejo s posebnim občinskim predpisom in oziroma s sprejemom prostorskega
izvedbenega akta (OPPN).
(55) Območja varovanja narave (območje Natura 2000, posebna varstvena območja, naravne
vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembna območja) in območje
LN za izgradnjo HE Boštanj, so grafično prikazana v prikazu stanja prostora.
Varovanje krajine
(56) Ohranjati je potrebno obstoječe prostorsko razmerje med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim
in vodnatim prostorom na naslednji način:
- ohranjanje posebno vrednih krajinskih območij in prvin prepoznavnosti krajine,
- ohranjanje prvobitnih, težje dostopnih predelov,
- ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
- ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
- ohranjanje oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
- tehnološka prilagoditev in sprememba parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki morajo
prevzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine,
- v čim večji meri se ohranjajo obmejki, živice, osamela drevesa ter ostanki nižinskega gozda,
- pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov, namenjenih kmetijski rabi,
je treba upoštevati smernice za varstvo kulturne dediščine, objekte je možno postaviti le v
okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,
- pri sanaciji opuščenih nelegalnih kopov naj se končno oblikovanje reliefa prilagodi okoliškemu
terenu.
(57) Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne krajine so dovoljene le
gradnje, ki so za osnovno rabo območja potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z
merili kakovosti posamezne kulturne krajine je določena z merili gradnje po posameznih EUP in
podobmočjih EUP KGV. V fazi gradnje se pri vseh posegih izvaja sprotna sanacija v skladu z
usmeritvami.
(58) Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja oz. vzpostavi pas
vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij.
(59) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine dreves,
posamezna drevesa) ohranja in vključuje v predvidene programske dejavnosti v največji možni
meri. Ohranja se drevesna oziroma grmovna zarast znotraj kmetijskih zemljišč in ob vodotokih.
(60) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z
ustreznimi ureditvami zagotoviti, da nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali
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najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr.
cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri
nevtralizirani – npr. z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko sivi barvi.
Varovanje tal
(61) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je potrebno zagotoviti zaščito tal pred
onesnaženjem in erozijskimi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem gradbene
mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem gradbenih materialov s škodljivimi snovmi
pred in med vgradnjo preprečiti morebitno onesnaženje tal. Pri izvajanju dejavnosti je potrebno
s skrbnim ravnanjem v skladu s predpisi in nadzorovanjem rabe nevarnih snovi zagotoviti varnost
tal pred onesnaženjem in erozijskimi vplivi. Gradbeni stroji in transportna vozila morajo biti
tehnično brezhibni ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. V primeru razlitja
nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti
zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne
prostornine. Nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih
odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Zagotoviti je potrebno ureditev ploščadi za
parkiranje delovnih strojev (nepropustna betonska ploščad, lovilci olj).
(62) Vse razgaljene površine naj se čim prej zatravijo ali drugače biotehnično uredijo z rastišču
primernimi avtohtonimi vrstami ter vzdržujejo tako, da se prepreči zarast tujerodnih invazivnih
vrst.
(63) Obvezna je sprotna sanacija in rekultivacija na območjih posegov, kjer obstaja nevarnost
erozije. Na ogroženih območjih (plazljiva in erozijska območja) je treba omogočiti varne
življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov (sanacija aktivnih erozijskih območij in
območij z veliko možnostjo plazenja tal) in z omejevanjem razvoja, sorazmerno stopnjo nevarnosti
naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
(64) Pri posegih na erozijska območja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Na erozijskem
območju je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje
hudournikov, ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča
območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje
zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških voda,
pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje in skladiščenje lesa
in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, odvzemanje naplavin z
dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge, vlačenje lesa.
(65) Projektna dokumentacija mora vsebovati elaborat geomehanskega poročila za vse posege
po upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne in zahtevne objekte
ter za preostale posege, s katerimi se pomembno posega v zemljino.
Varovanje okolja in varovanje zdravja
(66) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki
presegajo meje, določene v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in
živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi s širitvijo povzročila prekomerne vplive na
okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v mejah skladnih
s predpisi. Za posege, kjer je možnost in nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije nevarnih
snovi v okolje, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
pristojnega organa. O tem, ali je za konkreten poseg v prostor presoja vplivov na okolje potrebna,
presodi pristojni organ s področja varstva okolja ob podaji projektnih pogojev zanj.
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(67) Industrijske proizvodne dejavnosti se usmerja v obstoječe in načrtovane gospodarske cone,
s čimer se ustvarjajo prostorske enote z jasno namembnostjo, v katerih so obvladovani vsi vplivi
dejavnosti na okolje.
(68) Območja površinskih kopov morajo praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip). Dostopne
poti do površinskega kopa je potrebno zagraditi z ustrezno zapornico, poleg tega je potrebno
postaviti opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in opozorilo o
nevarnosti padca v globino.
(69) Na območjih poselitve, ki niso komunalno opremljena v skladu s predpisi s področja
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je gradnja stavb dopustna, če se odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb začasno zagotovi z malo komunalno čistilno napravo
ali nepretočno greznico v skladu s prej navedenimi predpisi ter ob pogoju, da se stavbe po
izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj obvezno priključijo.
(70) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
obnove ali odstranitve objektov, je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, in ostalo veljavno zakonodajo s področja odpadkov. Gradbene
materiale in druge odpadke, ki bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno
odlagati v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri izvajanju posameznih posegov je
potrebno zagotoviti, da odvečni zemeljski in gradbeni materiali ter drugi odpadki, ne bodo
odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju strojev
(odpadna olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščeni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno
upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.
(71) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu veljavnim občinskim
odlokom o ravnanju z odpadki.
Varstvo zraka
(72) Naprave in objekti pri obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega
onesnaževanja zraka. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet, je treba za
različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini
načrtno spodbuja oblike integralnega javnega potniškega cestnega prometa, racionalne oblike
tovornega prometa, boljši standard peščevih in kolesarskih površin ter različne oblike umirjanja
in izločanja prometa na poselitvenih območjih.
(73) Na območjih, kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave
ali objekta, mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve onesnaženosti v
skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti ustrezno zaščito oziroma sanacijo.
(74) Pri graditvi in obnovi objektov na poselitvenih območjih (na območjih stanovanj, centralnih
dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in posebnih območjih) se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter
zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne povečujejo
onesnaženosti zraka. Pri vseh novogradnjah in obnovah objektov, razen enostavnih in
nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in
ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka, v skladu s veljavnimi
predpisi.
(75) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne
energije in energije vetra za lastne potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh novogradnjah,
razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati energetski standardi
v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka v
skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na stanovanjskih območjih (S),
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območjih centralnih dejavnosti (CU, CD), posebnih območjih, namenjenih posebnim dejavnostim,
kot so območja za turizem (BT), območjih za gospodarske cone (IG) in industrijo (IP), se
načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo
energije in ne povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije
se uvaja najnovejšo tehnologijo, ravno tako velja za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih
dejavnosti v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma se vsako
dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na
območju.
(76) Med izvajanjem gradnje je potrebno redno čiščenje in po potrebi vlaženje vozišč na javnih
cestah, čiščenje tovornih vozil, zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra in uporabljati tehnično
brezhibno mehanizacijo.
(77) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja
pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti
prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s postajališči javnega potniškega prometa in parkirnimi
površinami za motorna vozila.
(78) Pri izkoriščanju mineralnih snovi se izvede ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak
(zlasti prašenja): vlaženje površin ob suhem in vetrovnem vremenu; v sušnem obdobju naj se
zagotovi zadostna količina vode in izvaja škropljenje; prekrivanje materiala, ki je naložen na
tovorna vozila za transport; zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije
itd.
Območja varstva pred hrupom
(79) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti upoštevane stopnje varstva pred
hrupom, ki veljajo za posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje varstva pred hrupom so v tem odloku
opredeljene za vse vrste PNRP oziroma za vse tipe GE tako, da je z njimi pokrit prostor občine.
Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva, se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo
varstva, kjer se nahaja več kot 50% površine GE. Pri določitvi stopnje varstva pred hrupom
(SVPH) se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju tako, da so za prostor
občine z določili po posamezni EUP določene meje območja stopenj varstva pred hrupom.
(80) Območja I. SVPH v občini se lahko določi le za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred
hrupom. To je za površine na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju,
območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne
železniške proge.
(81) Območje II. SVPH velja na območju podrobnejše namenske rabe prostora, kot je določena
v 4. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, na katerem ni dopusten noben
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa.
(82) Na območjih III. SVPH so dopustni posegi, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa na
območjih s površinami podeželskega naselja, razpršene poselitve, centralnih dejavnosti, športnih
centrov in površinah voda (razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na
prostem). Na območjih IV. SVPH je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali
urejati pod pogoji za III. SVPH.
(83) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem
varstva pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, v širini z
vodoravno projekcijo 1000 m, na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za območje III.
SVPH.
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(84) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno
predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na
bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa. Pri urejanju
gospodarskih con naj se na obrobje umešča manj hrupne dejavnosti.
(85) Hrup med gradnjo objektov je potrebno zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka
gradbenih posegov in uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in
transportnih sredstev ter njihovim rednim vzdrževanjem. Gradbena dela naj ne potekajo v
nočnem času.
(86) V primerih, ko je v skladu s predpisi na izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov
zaradi gradnje potrebno postaviti protihrupne ograje, se morajo zaslanjati neposredne poti med
viri hrupa in izpostavljenimi mesti.
(87) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer je pričakovati, da bo presežena
mejna vrednost kazalcev hrupa določena za posamezno območje (npr. z uporabo zvočnih naprav
na prostem), je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
(88) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna
transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni
sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali
objekt, katerega obratovanje obremenjuje okolje. Za gradnjo teh objektov je potrebno izdelati
oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.
(89) Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave) in za spremembe namembnosti, ki
posegajo v varovalne pasove obstoječega sistema električne energije in v varovalne koridorje
obstoječih elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega
sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Gradnje novih objektov za stalno ali občasno bivanje, stavb z varovanimi prostori ter objektov,
namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim gostinskimi, turističnim dejavnostim,
izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji na
vplivnem območju virov EMS niso dovoljene.
(90) V koridorjih daljnovodov je izrecno prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je
lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki
prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. V varovalnih koridorjih obstoječih vodov se
dovolijo investicijska vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k
obstoječim objektom kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti za potrebe kmetijstva
in za lastne potrebe v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Pri umestitvi
novih ureditev in dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med
pomembnimi viri EMS in novimi objekti. Upoštevan mora biti tak odmik od virov EMS, da efektivne
vrednosti jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II.
območje po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(91) Pri postavitvi in graditvi predhodno navedenih objektov je potrebno zaradi varovanja zdravja
ljudi pred elektromagnetnim sevanjem zagotavljati naslednje odmike (merjeno od osi voda, na
vsako stran) teh objektov od virov EMS za:
- nadzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 15,0 m,
- nadzemni elektroenergetski vod 400 kV – po 40,0 m,
- podzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 5,0 m.
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Tovrstne odmike pri razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) ali drugih objektih, ki so viri
EMS, se merijo od ograje, od meje EUP ali zunanje stene objekta - vira EMS (če je v drugem
objektu), in sicer: 15 m za nazivno napetost 35 kV do 110 kV in 40 m za nazivno napetost 220
kV in 400 kV.
(92) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in
upoštevati dognanja in rešitve, ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja
zaradi sevanja in zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene.
(93) Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bližnjega polja okrog
vira sevanja, če vira sevanja ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop na območje
čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali če čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja
na tem območju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi
varstva pred sevanjem.
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
(94) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne sijalke
in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je
potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne razsvetljave na
odjemnih mestih.
(95) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih površin je
potrebno upoštevati ciljne vrednosti te uredbe. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin,
ki jih upravlja občina, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini,
ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.
(96) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko največja
letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev
vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 kWh.
(97) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk,
vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje
zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v
razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje prostorskih
načrtov in lokalnega energetskega koncepta (LEK).
(98) Predvsem je potrebno upoštevati sledeča navodila: za osvetlitev naj se uporabijo popolnoma
zasenčena svetila z ravnim zaščitni steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska
svetila, LED), namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum,
svetila naj imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop, reklamna in okrasna osvetlitev
naj se časovno omeji (najdlje do 23. ure).
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(99) Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno pri načrtovanju gradenj in drugih
posegov v prostor upoštevati zakonske predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Območja ogroženosti pred poplavami so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je
priloga k temu aktu.
(100) V primeru pojava nevarnosti plazenja in erozije na posameznih območjih se za to območje,
po predhodno izdelani oceni ogroženosti ter na njihovi podlagi izdelanih načrtov zaščite in
reševanja, predvidi prostorske, urbanistične in gradbene ukrepe za preprečitev nevarnosti in
odpravo morebitnih posledic zdrsov, zemeljskih plazov in drugih oblik erozijskega delovanja.
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Posegi na plazljivih in erozijskih območjih se lahko izvajajo le v skladu z zakonodajo s področja
varovanja in upravljanja z vodami.
(101) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih poplavnih območjih morajo upoštevati
prepovedi, omejitve in zapovedi, ki jih predpisuje zakon o vodah in podzakonski predpisi s
področja varovanja in upravljanja voda. Vse ureditve je potrebno načrtovati tako, da se poplavna
varnost ne bo poslabšala. Dovoljena je gradnja objektov, ki so v funkciji varovanja pred
poplavami, izjemoma tudi vzpostavitev začasnih ureditev oziroma objektov, ki niso stavbe. Pri
tem je potrebno predhodno izdelati hidrološko-hidravlični izračun in tehnično tehnološko presojo.
Za te posege je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo
voda. Za umeščanje objektov in drugih večjih ureditev na poplavna območja je potrebno izdelati
karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti na osnovi karte in Uredbe
o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Na območjih, kjer se bodo izvajali
protipoplavni ukrepi, kot so nasipi ali regulacije, naj se strugo in obrežje uredi čim bolj sonaravno.
(102) Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v prostor je potrebno
zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge
ukrepe za preprečitev širjenja požara, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in
oskrbo s požarno vodo.
(103) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte
se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu
študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o
zasnovi in študiji požarne varnosti.
(104) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja
potresne varnosti pred potresi v skladu z veljavno zakonodajo. Pospešek tal na območju občine
(g) je med 0,150 in 0,175. V obstoječih stavbah je pri vseh večjih konstrukcijskih posegih
(rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti protipotresno sanacijo. Gradnja
in prostorske ureditve na potresnih območjih morajo biti skladne s predpisi s področja potresno
odporne gradnje.
(105) V občini ni ureditvenih območij mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci, za katere
je treba upoštevati določila o gradnji zaklonišč v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo in
vzdrževanje zaklonišč. Zaklonišč ni potrebno graditi, vendar se pri gradnji družbenih in drugih
objektov, navedenih v uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, priporoča graditi zaklonišče za
primer vojne nevarnosti. V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku naravnih in drugih nesreč se
vsa območja namenske rabe (razen E, P, O) lahko uporabijo za izvajanje nalog v zvezi z zaščito,
reševanjem in pomočjo za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, vključno z gradnjo
objektov in naprav, ki so za izvajanje ukrepov potrebni. V primeru vojne je na teh dopustno graditi
objekte za obrambo, zaščito in reševanje.
Območja za potrebe obrambe
(106) Za namene možne izključne rabe za potrebe obrambe se uporabljajo objekti in zemljišča
na območju Lisce na delu območij EUP z oznakami PD32, PD33, PD37, PD39 in PD40. Posegi na
območju možne izključne rabe morajo omogočati njihovo uporabo za obrambne potrebe v primeru
vojnega in izrednega stanja, krize ter usposabljanja, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoča
takojšnja vzpostavitev uporabe območja za obrambne potrebe. Za posege v prostor na območju
možne izključne rabe je potrebno predhodno pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega
za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi
Lisca je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 18 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje
ministrstva, pristojnega za obrambo.
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3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra
38. člen
(splošna merila in pogoji GJI in GJD)
3.2.1.0 Usklajevanje in evidence posegov na infrastrukturi – načrtovanja, gradnje in upravljanje
vseh vrst objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske
infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega dobra
(1) Poleg zakonskih in podzakonskih aktov naj se upošteva tudi upravljavske in tehnične predpise
ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.
(2) Upravljavci vseh javnih infrastrukturnih sistemov morajo pod enakimi pogoji omogočati vsem
uporabnikom GE priključitev na obstoječa omrežja in naprave za izvajanje javne storitve in se
uporabniki z njimi oskrbujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Če se pogoji priključevanja GE na
javni infrastrukturni sistem in javni prostor zaradi naknadnih vzdrževalnih, prenovitvenih ali drugih
del na javni napravi poslabšajo, je upravljavec takšne naprave dolžan vzpostaviti prenovljen
priključek GE v skladu z veljavnimi standardi.
(3) Vsi posegi se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posameznega infrastrukturnega
sistema. V varovalnih koridorjih GJI je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo koridorja, na
obstoječih objektih pa so dovoljena investicijska vzdrževalna dela. Gradnja drugih objektov je
dovoljena le, če to dovoli upravljavec omrežja pod posebnimi pogoji v skladu s predpisi. Za
posamezno vrsto objektov gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati širine
varovalnih pasov oziroma koridorjev.
(4) Infrastrukturni vodi morajo praviloma potekati v javnem prostoru (OJP), v distribucijskih
gradbenih enotah za posamezne instalacije, ter izjemoma v koridorju 1,5 m vzdolž vseh javnih
prometnih površin. Kjer to zaradi terenskih razmer oziroma drugih okoliščin ni mogoče ali
smiselno, se dopustne tudi druge rešitve.
(5) Posegi v talne javne ureditve na posameznem območju naj se izvajajo vzporedno in usklajeno
za vse potrebne javne infrastrukturne instalacije. Kabelske instalacije (telekomunikacije,
električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod, kanalizacija …) se v
naseljih napeljujejo praviloma v zemeljski izvedbi. Kjer zaradi terenskih razmer oziroma drugih
razlogov gradnja podzemnega voda ni možna, se le tega lahko gradi v nadzemni izvedbi.
(6) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število
prečkanj vodotokov. Prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo
status naravne vrednote, naj se izvede s podvrtavanjem struge na način, ki ne bo zahteval izvedbo
posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr. betoniranje, kamnomet.
Pri gradnji mostov in cest na območju vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva
narave poseben status, se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih
vrednot in pogoji za ohranitev habitatov zavarovanih, redkih in ogroženih vrst in prednostnih
habitatnih tipov vezanih na prostoživeče vrste. Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne
infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste. Na delih, kjer trasa poteka
vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja
obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.
(7) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno
predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na
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bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa. V varovalnih pasovih
obstoječih javnih cest se gradnje objektov in drugi posegi v prostor načrtujejo tako, da zaradi leteh na javni cesti zaradi povečanja prometa ne bodo potrebni dodatni protihrupni ukrepi. V
primeru, da je vir hrupa prometna infrastruktura, mora upravljavec vira hrupa zagotoviti izvedbo
ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa v okolje. Za dimenzioniranje in oblikovanje eventualnih
protihrupnih barier je potrebno pridobiti celovito prostorsko preveritev in presojo.
(8) Investitor je dolžan pred zasipom in tehničnim prevzemom (pred izdajo uporabnega
dovoljenja) oziroma predajo komunalnega objekta, izdelati kataster tega objekta ter ga
posredovati pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalnega sistema. Vsa obstoječa in
načrtovana omrežja vseh vrst GJI so prikazana v grafičnem delu OPN na karti 224_eup_gji.
3.2.2.0 Javne površine kot grajeno javno dobro
(9) GJD državnega ali lokalnega pomena sestavljajo omrežja z objekti in deli objektov, napravami
ter površinami državne ali lokalne GJI, ki so v splošni rabi. Javne površine kot grajeno dobro so
namenjene splošni rabi in jih lahko koristi vsak: to so ceste, poti, parkirišča, avtobusna
postajališča, površine za pešce in kolesarje, tlakovane površine trgov, pasaže, stopnišča, površine
tržnic in sejmišč, igrišča, parki, zelenice, pokopališča.
(10) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, je mogoče s
soglasjem upravljavca površine postaviti le naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
- pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, odstavni pas za avtobusni promet - prostor ob
vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne
protihrupne ograje do višine 3,0 m; pomožne energetske objekte - nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalno-zaščitnim
vodom ter relejno hišico, javno razsvetljavo in semaforizacijo, priključni plinovod za male
kurilne naprave ter etažni plinski priključek, telekomunikacijske antene in oddajnike, bazne
postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, pomožne komunalne objekte vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto,
zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otoki naj se ne umeščajo znotraj varovanih jeder kulturne
dediščine),
- pomožne objekte za spremljanje okolja,
- vrtino ali vodnjak, potrebno za raziskavo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo oziroma objekte za oglaševanje (oglasne table stenske, samostoječe table, svetlobne table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala) je
dovoljeno nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč, na trgih, javnih parkiriščih, avtobusnih
postajališčih, itd.) in na površinah poljavnega prostora, samostoječa signalizacija naj se locira
tako, da je omogočen varen promet (zunaj vozišč, polja preglednosti, itd.) in da je čim manj
moten peš promet,
- urbano opremo (3.4.1.4) in montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico.
(11) Površinski elementi javnih infrastrukturnih vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani
praviloma na tlakovanih površinah ali na drugih javnih prometnih površinah, ki jih urbanistični
dokumenti namenjajo tlakovanju (prometne površine, površine za pešce ipd.). Izjema so le
požarni hidranti, ki se praviloma locirajo na zelenih površinah. Principi razmestitve (proporci
odmikov …) morajo biti enotni najmanj v celotnem EUP. Za vse površinske elemente javnih
površin je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojne občinske službe
z vidika oblikovne ustreznosti. Taki elementi so: urbana oprema (koši in kontejnerji za odpadke,
klopi, nadstreški čakalnic za avtobusna postajališča ipd.), elementi infrastrukturnih sistemov
(varnostne ograje ob cestah v naseljih, pokrovi jaškov, robniki, elementi javne razsvetljave ipd.),
iz javnega prostora vidni elementi (omarice ventilov, merilni sistemi, oznake ipd.).

63

(12) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, ki so varovane kot
kulturna dediščina, je enostavne in nezahtevne objekte dopustno - po predhodni preveritvi
umestitve - postaviti s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne
enote za varstvo kulturne dediščine.
(13) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer bo z uporabo zvočnih naprav na
prostem presežena mejna vrednost kazalcev hrupa, določena za posamezno območje, je treba
pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
3.2.3.0 Drugi pogoji urejanja gospodarske javne infrastrukture
Ceste
(14) Gradnja in rekonstrukcija cest je dopustna tudi izven območij, določenih z namensko rabo
prometne infrastrukture, če se to izkaže za potrebno, vendar je to potrebno s projektno
dokumentacijo utemeljiti.
(15) V koridorjih načrtovanih cest, v širini standardnega profila (v skladu s tehničnimi predpisi in
normativi za projektiranje cest) vključno s potrebno opremo cest, ni dopustna gradnja. Znotraj
varovalnega pasu pa je možno graditi le pod pogoji in s soglasjem pristojnega investitorja (občine
za občinske ceste oziroma ministrstva, pristojnega za državne ceste).
(16) Pri načrtovanju gradnje cest je potrebno upoštevati zahteve za ureditev pločnikov skozi
naselja, kolesarskih stez in poti, avtobusnih postajališč za potrebe razvoja javnega potniškega
prometa, izogibališča, počivališča in obračališča ter zahteve za varno priključevanje nanje.
(17) Režim uporabe cest in drugih površin grajenega javnega dobra se predpiše z občinskim
predpisi s področja cest in prometa. Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom,
ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne EUP.
(18) Pri prometnih površinah - cestah, ko je gradnja zaradi prostorskih omejitev omejena, vozni
pas ne sme biti ožji od 2,75 m, pas kolesarske steze ne ožji od 0,90 m in hodnik za pešce ne ožji
od 1,20 m.
(19) Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest Zidani Most–
Sevnica, Dolenji Boštanj–Mokronog in Dolnje Impolje–Zavratec, kjer se nahajajo evidentirani
prednostni odseki, naj se načrtujejo prehodi in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.
(20) Varovalni pas za državne ceste znaša za:
- glavno cesto – 25 m obojestransko od zunanjega roba cestnega telesa,
- regionalno cesto - 15 m obojestransko od zunanjega roba cestnega telesa,
- državno kolesarsko stezo – 5 m obojestransko od zunanjega roba steze.
(21) Varovalni pasovi občinskih cest
Na podlagi Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica
znaša varovalni pas na vsako stran ceste merjeno od zunanjega roba cestišča:
- pri lokalni cesti (LC) 10,0 m,
- pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10,0 m,
- pri mestni ali krajevni cesti (LK) 10,0 m,
- pri javni poti (JP) 5,0 m.
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in
naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa.
Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi razvoja
prometa.
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Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe
ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. členom Odloka o občinskih
cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica.
Železnice
(22) Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne železniške proge Ljubljana–Dobova (proga
št. 10 d.m., ki je elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV) 26in regionalne železniške proge
Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture
ter upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev
gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki so
navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in desno v
naselju, merjeno od osi skrajnega tira.
Če s predpisom ministra ni določeno drugače, je ob industrijskih tirih in progah drugih železnic
progovni pas širok 4,5 m od osi skrajnih tirov, varovalni progovni pas pa 50 m od meje progovnega
pasu na obeh straneh proge.27
Varovanje zračnih poti
(23) Preko območja občine potekajo zračne poti. Zato je pri načrtovanju gradenj potrebno
upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju
objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno
pridobiti ustrezno soglasje pristojnega ministrstva k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta,
objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. Med ovire za zračni
promet štejejo:
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30,0 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih
vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100,0 m,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100,0 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in
podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,0 m,
- objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,0 m, če se
nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov
in podobno.
Vodovod in javna kanalizacija
(24) Pogoje za graditev, priključevanje in upravljanje javnega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja določajo občinski predpisi s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih in padavinskih voda ter tehnični predpisi upravljavca.
Zbirna mesta za odvoz odpadkov
(25) Lokacije odjemnih prostorov za zbiranje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne
gospodarske službe. Odjemna mesta se praviloma locirajo na javnih površinah, lahko pa tudi na
površinah povzročitelja ali na drugih zasebnih površinah. Če lastnik zemljišča ni hkrati investitor
ureditve, mora podati soglasje k ureditvi odjemnega mesta in pravico njegove uporabe za
izvajanje javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Dostop do kontejnerskega mesta
mora biti urejen v skladu s cestnoprometnimi predpisi in prilagojen specialnim komunalnim
vozilom za odvoz odpadkov. Odjemno mesto mora biti urejeno varno proti vetru, prilagojeno
tehnologiji odvoza, tlakovano in oblikovno urejeno v skladu z merili urejanja GE, dopustna je tudi
postavitev ograje.
Elektroenergetsko omrežje

26
27

Uskladitev s SD4 OPN Sevnica; se ne prikazuje kot sprememba, ker gre za uskladitev z veljavnim OPN.
Dodano na podlagi 1MN MzI_Direktorat za kopenski promet.
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(26) Oskrba z energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na električno omrežje. Možno je tudi
zagotavljanje energije iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir. Na stavbnih
zemljiščih je skladno s predpisi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
dopustna gradnja objektov in naprav za zagotavljanje energije iz obnovljivih virov energije za
potrebe samooskrbe objektov. Oblikovanje in umeščanje navedenih objektov in naprav v prostor
mora biti skladno z določili tega odloka, pri čemer mora biti vpliv na bivalne kakovosti sosednjih
zemljišč in objektov čim manjši. Na območju GE, kjer je zgrajeno energetsko omrežje z
napajanjem iz obnovljivih virov energije lokalnega značaja, je priključevanje nanj obvezno takrat,
ko se z obratovanjem zagotavlja izpolnjevanje ciljev lokalnega programa varstva okolja, skladnost
z energetskim konceptom ter ekonomičnost obratovalnega sistema. Obvezo priključevanja se
predpiše s posebnim občinskim predpisom. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni
spomeniki, postavitev naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva - izjemoma je
možna s posebnim kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(27) Pri načrtovanju posegov na območjih, ki segajo v varovalni pas elektroenergetskih vodov in
RTP, je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Za vsak poseg v
varovani pas obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje
upravljavca. Prav tako je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat
križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnim daljnovodom, in skleniti
pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo,
vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo zemljišče z nameravano
gradnjo ali izvajanjem drugih del, v kolikor takšna pogodba še ni sklenjena.
(28) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja
nazivne napetosti 35 kV in več, je dovoljena v koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov
prikazanih v izvedbenem delu akta. Gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni
nivo je dopustna, če ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN in upošteva
tehnične predpise o elektromagnetnem sevanju. Daljnovode in kablovode napetostnega nivoja
110 kV in več se gradi na podlagi državnega prostorskega načrta.
(29) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj, mora biti znotraj
naselij zgrajeno praviloma v kabelski kanalizacijiizvedbi28, razen v zavarovanih območjih
arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov je zunaj
strnjenih območij poselitve dopustna. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v
vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(30) Ob širitvi naselij se v sklopu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč načrtuje izgradnjo
novih ali povečanje kapacitet obstoječih TP s pripadajočimi srednjenapetostnimi vodi, oziroma je
priklop možen na obstoječe elektroenergetske naprave. RTP in TP naj bodo izvedene s čim
manjšimi vplivi na okolje in rabo prostora, z uporabo sodobnih tehnologij ob upoštevanju
predpisov za varno obratovanje. TP v naseljih so praviloma prosto stoječi objekti tipskega ali
prilagojenega oblikovanja, lahko pa so postavljeni znotraj večjega objekta. Izven naselij so TP
manjše moči izjemoma lahko postavljene na betonskem ali lesenem drogu. Izogiba naj se
vzpostavitvi le-teh na zavarovanih območjih kulturne dediščine. Nove TP se lahko gradijo kot
samostojni objekti in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
(31) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi
elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in
znaša:

28

Popravljeno na podlagi 1MN Elektro Celje.
Prav tako je na podlagi 1MN tudi dopolnjen grafični prikaz izvedbeni del OPN.
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- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti
400 kV in 220 kV 40 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti
110 kV in 35 kV 15 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.
Plinovodno omrežje
(32) Pri načrtovanju gradenj v območju varovalnih pasov sistema zemeljskega plina je treba
upoštevati določila Energetskega zakona ter Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov oziroma Pravilnika o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do
vključno 16 barov. Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini
65 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, merjeno od njegove osi, ter zemljiški
pas 65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen
kompresorskih postaj. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je zemljiški
pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Posegi v varovalni
pas sistema zemeljskega plina so dopustni samo na podlagi soglasja pristojnega sistemskega
operaterja.
Učinkovita raba energije
(33) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in
učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter
rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva
predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito
gradnjo. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje. Stavbe se
priključujejo na ekološko čiste vire energije. Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja
hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke.
(34) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega
1000 m2, pri katerih se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob
upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki se izdela v
skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(35) Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav
za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot
kulturna dediščina ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije
dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
Omrežja, objekti in naprave elektronskih komunikacij
(36) Pogoje priključevanja na omrežja in naprave elektronskih komunikacij zagotavljajo
distributerji na lokalni ravni, skladno s tržnimi pogoji. Za graditev omrežij brezžičnih komunikacij
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja
graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
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- Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe
za zdravstvo, izobraževanje, znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in
otroška igrišča ter in pokopališča.
- Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dovoljena v EUP s podrobnejšo
namensko rabo IP, IG, BD, P, E, O, K1, K2 in G, oziroma na območjih in v objektih namenjenih
trgovini, industriji, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in
gozdnih zemljišč. V čim večji meri naj se jih umešča v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne
koridorje in naprave. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo
dejavnosti, povezane z rabo teh zemljišč.29
- Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in v območjih varovalnih pasov
infrastrukture je potrebno pridobiti ustrezno soglasje.
- Umestitev objektov in naprav mobilne telefonije v prostor ter pokrivanje območja s signalom
je treba skrbno načrtovati predvsem zaradi naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot
ter varovanih objektov in območij kulturne dediščine. Stolpov oz. drogov za bazne postaje ni
dovoljeno postavljati v bližini objektov in v območjih kulturne dediščine, ki predstavljajo
prostorske dominante. Postavljati jih je dovoljeno na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da
bodo v krajini čim manj moteči. Oddajne sisteme na stavbah je treba ustrezno zakriti, da
vizualno ne izstopajo iz fasade in skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto, na ravnih
strehah objektov pa odmakniti od roba strehe tako, da so čim manj vidno izpostavljeni.
3.3.0.0

Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – enot urejanja
prostora z oznako KGV – kmetijska, gozdna, vodna zemljišča

39. člen
(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L)
Grafični prikaz EUP na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L vsebuje mejo in oznako. Oznaka
(npr. KGV96) je sestavljena iz črkovne oznake KGV in zaporedne številke EUP (npr. 96). Grafični
prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako podrobne namenske rabe in tipa GE na zemljiščih
z oznakami PNRP K, G, V, L.
40. člen
(K - kmetijska zemljišča / K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča)
Najboljša in druga kmetijska zemljišča
(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti
parcel delijo na:
- najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo in
- druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
Delitev je grafično prikazana na karti 223_eup_pnrp_pip.
Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve
(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, reji živali,
pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz naravnega okolja ter lovu. Pri tem imajo
prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranjajo in razvijajo
identiteto krajine. Na kmetijskih površinah se lahko izvajajo tudi osnovna priprava pridelkov za
primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in
hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve, katerih namen je zagotavljanje osnovne
kmetijske dejavnosti in so v skladu s predpisi. Na območju kmetijskih zemljišč se lahko brez
spremembe namenske rabe prostora načrtuje:
- agrarne operacije,

29

Dopolnjeno na podlagi 1MN Telekom.
(opomba: delno gre tudi za uskladitev z določili Odloka: na javnih površinah, torej na območju PNRP P, je dopustna
postavitev baznih postaj že zdaj, skladno z 10. odstavkom tega člena)
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- gradnjo in obnovo vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter za
potrebe ureditve hudourniških vodotokov30,
- gradnjo in obnovo omrežij gospodarske javne infrastrukture, kot so: cevovodi za pitno in
odpadno vodo s pripadajočimi objekti in napravami, elektroenergetski vodi s pripadajočimi
objekti in napravami, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
- posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
- postavitev začasnih objektov in načrtovanje začasnih posegov za čas dogodka oziroma v času
sezone, kot so: oder z nadstreškom, začasna tribuna, premični objekt za rejo živali,
- rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, skupaj z objekti,
ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču,
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki
jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom in predpisi o kmetijskih zemljiščih,
- postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in nezahtevnih pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov, navedenih v Uredbi, kot je to določeno v nadaljevanju tega
člena,
- postavitev pomožnih kmetijskih objektov, kot so: brajda, klopotec, kol, količek, žična opora,
ograje za pašo živine, obore, ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči in
ptičem, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža,
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode
in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko
uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa
ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost
nezahtevnih objektov,
- gradnja podpornih zidov samo v okviru agromelioracij,
- postavitev pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
- postavitev objektov za raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega
energetskega vira.
Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč
(3) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve
njihovih zmogljivosti. Tako sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno
rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost tal, erozijo ali drugačno degradiranje.
(4) Na območju vseh kmetijskih zemljišč je dopustna izvedba komasacij v skladu z zakonskimi
predpisi s področja kmetijstva. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju lahko
potekajo agromelioracije in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti zemljišč, v
skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja varstva narave in varstva voda. Melioracije se izvaja
le v obsegu in na način, pri katerem je zagotovljeno ohranjanje lastnosti zavarovanih območjih
narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi
agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene ali
izravnalne ukrepe.
Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
Gre za uskladitev in sicer v 40. členu odloka o OPN (kmetijska zemljišča) in 41. členu OPN (gozdna zemljišča):
zraven vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v odlok se umesti (kot dopustna gradnja)
tudi vodne zadrževalnike (prodne zadrževalnike) za potrebe ureditve vodotokov (predvsem ob večjih neurjih). Občina
Sevnica ima veliko gričevja in ob vsakih večjih vremenskih ujmah vodotoki prestopijo bregove in povzročajo veliko
škode tako v kmetijstvu kot tudi na poselitvi in drugo. O tem je bilo govora tudi že z DRSV, kjer je bil dosežen načelen
dogovor glede te tematike. Namreč v OPN Sevnica vsi vodotoki, kanali, jarki (nekateri so občasni, le ob hudem
deževju) niso označeni z PNRP VC, ampak so označeni kot K1, K2, G. V veljavnem OPN so v 40. členu zapisani le
prej omenjeni zadrževalniki za potrebe namakanja.
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(5) Na območju kmetijskih zemljišč se lahko gradijo omrežja gospodarske javne infrastrukture,
navedena v drugem odstavku tega člena, in rekonstruirajo ter povečujejo kapacitete obstoječih
vodov, omrežij in naprav v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in drugih
področij.
Dopustna gradnja stavb
(6) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 - najboljša kmetijska zemljišča« in »K2 - druga
kmetijska zemljišča« je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki naj
sledi tradicionalnemu vzorcu:
I. NEZAHTEVNI OBJEKTI:
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
kozolec, staja (zavetje za živino), kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj,
senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva,
- objekti za rejo živine:
Čebelnjak (enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih).
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, vendar le:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče,
koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo v pasu največ 20,0 m od meje stavbnega
zemljišča EUP, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča domačije, zaradi prostorske utesnjenosti
ni mogoča.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte
in naprave gospodarske javne infrastrukture.
V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje
stalež živali v tem registru, je na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru
dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega objekta.
Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m2 ob pogoju, da je čebelnjak čebelar31 vpisan v
Register kmetijskih gospodarstev. Kozolec, in zavetje za živino in čebelnjak32 ne smetasmejo imeti
talne betonske plošče, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi in izvede iz naravnih
materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja pravokotnega tlorisa in površine do 100,0 m2,
ki je največ s treh strani zaprto, streha je enokapnica naklona do 20°, krita z opečno kritino
oziroma kovinsko kritino opečne barve. Kozolec je lesene konstrukcije. Kozolec je lahko opažen
le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podolžne late. Naklon dvokapne strehe kozolca
mora biti od 40 do 45°, streha pa krita z opečno kritino. Tloris kozolca toplarja mora biti
podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti
do 8,0 m, višina slemena pa najmanj 10 m. Tloris nizkega kozolca mora biti pravokotne oblike v
razmerju stranic vsaj 1:2.
(7) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnim predpisi, so
posegi v prostor ali gradnja objektov možni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se
v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju pristojne službe za
področje varovanja.
(8) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi, ki se izvedejo ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu
z zakonom, ki ureja ceste: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ter pomožni cestni objekti: objekt za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
31
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3. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na
cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod),
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
4. kolesarska pot, pešpot in podobno: samo rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih
poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustna je uporaba poljskih poti
v kolesarske namene;
5. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi,
zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen
za gašenje požara, grajen ribnik,
6. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, grajena gozdna prometnica,
opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija, npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
7. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi
jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna
postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
8. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne
infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor
delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje,
razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
9. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi,
zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni
bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti
zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda,
objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti,.
10. drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi: za stabilizacijo
stavbnega zemljišča je dopustna gradnja opornega zidu v oddaljenosti 20 m od meje stavbnega
zemljišča, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča33.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu
s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter
varnost v cestnem prometu.
(9) Vsi nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki se jih v skladu s tem odlokom lahko
gradi na kmetijskem zemljišču, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi,
ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih
pridelkov, so na kmetijskem zemljišču dopustni pod pogojem, da ima investitor v lasti oziroma
zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in
vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med
trajne nasade.
(10) Če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je z OPPN v
skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, ter pod pogoji zakona o kmetijskih zemljiščih
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe dopustno načrtovati kmetijske objekte,
ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Varstvo kulturne dediščine
(11) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le
vzdrževalna dela. Posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s soglasjem
pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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(12) Na območjih VKD gradnja novih stavb ni dopustna. Na vplivnih območjih VKD pa se ne smejo
umeščati ureditve, ki bi poslabšale vrednost varovanega objekta. Na teh območjih je dovoljena
postavitev le sledečih pomožnih (kmetijsko-gozdarskih objektov), in sicer:
- čebelnjak,
- poljska pot – dopustna le v peščeni izvedbi oziroma se utrdi le po kolesnicah (tlakovane izvedbe
z asfaltom ali tlakovci niso dopustne),
- skedenj,
- senik in kozolec – v odprtem prostoru, vendar na ne izpostavljenih lokacijah.
(13) Ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva. Prostor ob enoti KD naj
bo vzdrževan. Kvalitetne prostorske vedute naj se ohranjajo. Potrebno je omogočiti/ohranjati
dostop javnosti do enot KD. Pred posegi na zemljiščih na območjih arheološke dediščine
(agromelioracija, globoko oranje, nove poljske poti, …) je potrebno na varovanih območjih
opraviti predhodne arheološke raziskave. Kakršnikoli posegi v enote in območja varovane kulturne
dediščine so možni le s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Ohranjanje narave
(14) Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za
gojenje tujerodnih prostoživečih vrst. Na območju rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu, ki ima
status naravne vrednote in botaničnega naravnega spomenika, se za zagotavljanje ugodnega
stanja vrste upošteva pogoje in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz akta o zavarovanju in predpisov
s področja varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Za vse posege na kmetijskih
zemljiščih na območjih, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je
treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave. Na območjih ureditve
nadomestnih habitatov in tihih območjih, opredeljenih s prostorskimi akti za HE Boštanj in HE
Arto-Blanca, se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami, podanimi
v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti kmetijski
krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma se izvaja na način, da je mogoč prehod
prostoživečih vrst.
Varstvo pred hrupom
(15) Na območju KGV s podrobno namensko rabo K1 in K2 velja režim IV. SVHP, razen na mirnem
območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo
(16) Dopustna je le parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti.
Parcelacija kmetijskih zemljišč v smislu deljenja parcel je dopustna le, če je utemeljena zaradi
različne strukture glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter kadar je to potrebno
za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti). Parcelacija je dopustna
tudi za potrebe načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa
grajenega javnega dobra, za odmere stavbnega zemljišča ter za uskladitev parcelnega stanja z
dejansko rabo. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati pogoji tehnološke obdelave zemljišč.
Med posegi v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno
nadomestiti.
41. člen
(G - gozdna zemljišča)
Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne prostorske ureditve
(1) Gozd je javna dobrina, dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki obsega
gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin,
poleg tega pa še dejavnosti s področja gozdarstva in lovstva. V gozdu je dopustno gojenje trajnih
nasadov avtohtonih gozdnih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst in vzgoja živali, katerih naravno
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bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni zavod za gozdove.
Po izvedbi del je potrebno mehanizacijo umakniti iz gozda.
(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov
morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske enote.
Izjemne dejavnosti
(3) V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite
in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in
naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso določeni posebni
pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve. Kadar je za posamezne aktivnosti ali prireditve iz
športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas potrebno pridobiti posebne pogoje, se le-te lahko
izvajajo pod pogoji in ob soglasju pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč
(4) Gozdna zemljišča je potrebno uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati
omejitve njihovih zmogljivosti.
Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in
naprave gospodarske javne infrastrukture. Dopustna je gradnja gradbeno inženirskih objektov,
kot so ceste, utrjene dostopne poti, podporni zidovi, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in
odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja ter
elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih
kompleksov in funkcije gozda.
(6) V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri tem je
potrebno upoštevati, da je v primeru, ko gozdnogospodarski ukrepi niso dopustni, režim predpisan
z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in Odlokom o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica. V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. (prve)
stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v izjemnih
primerih. To je, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi
funkcijami so posegi dovoljeni v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s socialnimi
funkcijami skladno rabo gozda. V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in
gorski krajini je dopustno na račun gozdov osnovati le travne in v določenih primerih vodne
površine. Posegi v gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega objekta, z izjemo gozdne
ceste, ki bi potekal skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, niso
dovoljeni.
(7) V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom se lahko izvajajo le ukrepi, ki so v
skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom – gradnja stavb ni dopustna. Gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati
varovalno funkcijo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in
Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica.
Dopustna gradnja stavb
(8) V območju gozda v pasu 10,0 m od gozdnega roba je dopustna le gradnja čebelnjaka kot
nezahtevnega objekta, površine do 20,0 m². Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu
vzorcu.
Nezahtevni in enostavni 34objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske
javne infrastrukture.
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(9) Na zemljiščih, kjer je pridobljena odločba ZGS o krčitvi gozda ter je v dejanskem stanju
kmetijsko zemljišče, veljajo pogoji 40. člena tega Odloka, ki veljajo za kmetijska zemljišča (K1,
K2).
(10) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko
obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula); pomožni cestni objekti: objekt za
odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. ograja, podporni oporni35 zid,
3. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
4. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na
cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod),
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek
na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
5. kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno,
6. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi,
vodni zadrževalnik za potrebe ureditve hudourniških vodotokov36, zajem pitne in tehnološke
vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen
ribnik,
7. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, obora za rejo divjadi, ograja
za pašo živine, grajena gozdna prometnica, opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija,
npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
8. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi
jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna
postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
9. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne
infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor
delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje,
razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
10. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi,
zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni
bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti
zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda,
objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.
Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu
s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter
varnost v cestnem prometu.
(11) Gradnja je dopustna pod pogoji, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
pri nezahtevnih objektih pa tudi pod pogoji iz soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove
Slovenije.
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Redakcijski popravek.
Uskladitev in sicer v 40. členu odloka o OPN (kmetijska zemljišča) in 41. členu OPN (gozdna zemljišča): zraven
vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v odlok umestiti (kot dopustna gradnja) tudi vodne
zadrževalnike (prodne zadrževalnike) za potrebe ureditve vodotokov (predvsem ob večjih neurjih). Občina Sevnica
ima veliko gričevja in ob vsakih večjih vremenskih ujmah vodotoki prestopijo bregove in povzročajo veliko škode tako
v kmetijstvu kot tudi na poselitvi in drugo. O tem je bilo govora tudi že z DRSV, kjer je bil dosežen načelen dogovor
glede te tematike. Namreč v OPN Sevnica vsi vodotoki, kanali, jarki (nekateri so občasni, le ob hudem deževju) niso
označeni z PNRP VC, ampak so označeni kot K1, K2, G.
Zato se dopusti možnost gradnje vodnih zadrževalnikov za potrebe ureditve hudourniških vodotokov kot nezahtevne
in enostavne objekte.
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(12) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnimi predpisi, so
posegi v prostor ali gradnja objektov dovoljeni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja
se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju organa oziroma
pristojne službe za področje varovanja. Na območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom gradnja stavb ni dovoljena.
Varstvo kulturne dediščine
(13) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah so dovoljena le vzdrževalna dela. Posegi
v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s soglasjem pristojne enote Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(14) Na varovanih enotah registrirane kulturne dediščine, ki ležijo na območju gozdnih zemljišč,
so dovoljeni le posegi, ki prispevajo k varovanju, trajni ohranitvi dediščine/objektov - na mestu
samem in okolici ter zvišanju njene vrednosti ob ohranitvi kvalitetnih vedut. Gradnja novih
stavb/objektov ni dovoljena. Ob tem je potrebno omogočiti dostop javnosti do le-teh. Dovoljena
je postavitev le sledečih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, in sicer:
- čebelnjak,
- gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras,
- gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih
tabel.
Kakršnikoli posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s predhodno
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Ohranjanje narave
(15) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne
preseke) mora zagotavljati varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. Za vse
posege na območju gozdov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status,
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
Varstvo pred hrupom
(16) V območju s podrobno namensko rabo G – gozdna zemljišča veljajo merila IV. stopnje
varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(17) Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti.
Parcelacija gozdnih parcel v smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi različne strukture
utemeljena glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter kadar je to potrebno za
zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti). Parcelacija je dopustna
tudi za potrebe načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa
grajenega javnega dobra, za odmere stavbnega zemljišča ter za uskladitev parcelnega stanja z
dejansko rabo. Skladno z Zakonom o gozdovih gozdnih parcel, manjših od 5 ha, ni dovoljeno
deliti, razen pri gradnji javne infrastrukture. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki
pogoji izvajanja del. Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih
zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
(18) Dopustne so parcelacije in drugi upravni postopki v skladu s predpisi s področja geodezije
za območja krčitev gozda, ki se z namenom vzpostavljanja in usposobitve kmetijskega zemljišča
na gozdnem zemljišču izvedejo na podlagi krčitvene odločbe pristojne enote Zavoda za gozdove
Slovenije.
42. člen
(VC - celinske vode, VI - vodna infrastruktura)
Namembnost, dejavnosti in posegi v prostor
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(1) Površine celinske vode so naravno vodno javno dobro, dostopno vsem ljudem na način in pod
pogoji, kot jih določajo predpisi o vodah. Površine celinske vode so tudi grajeno javno vodno
dobro, ko je zemljišče nastalo zaradi ureditve ali prestavitve naravnega vodotoka, zajezitve
tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega
v prostor in je namenjeno splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih voda sodi zemljišče, ki
neposredno meji na vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15
metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.
Pri vodah 1. reda zunanja meja priobalnega zemljišča zunaj območja naselja sega najmanj 40 m
od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.
Med vode 1. reda sodita reki Sava in Mirna, vse ostale vode so 2. reda. Načrtovanje prostorskih
ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih
vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih
tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje
(območje Natura 2000).
Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč
(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in
ogroženih območjih ter na drugih zemljiščih se načrtuje tako, da se ne poslabša stanje voda, da
se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se ohrani naravne procese, naravno
ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov ter da se zagotovi varstvo naravnih vrednot, po
predpisih o ohranjanju narave. Raba vode se izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega
pretoka v strugi in pretoka, ki omogoča naravno hidrodinamiko vodotokov ter ohranja lastnosti,
zaradi katerih so vodotoki opredeljeni za naravne vrednote.
(3) Naravno ali grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o
vodah, uporablja vsakdo, tako da ne vpliva škodljivo na vodo, vodni režim, naravno ravnovesje
ter na obvodni ekosistem in ne omejuje enake pravice drugim. Odvzem vode iz vodotokov mora
zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov
pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.
(4) Vodno dobro se dovoljuje za splošno rabo, in sicer za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali
druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, ipd.)
ali zgraditve objekta in naprave, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi
na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati
vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav,
če zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in
graditve objektov.
(5) Dopustna je posebna raba. Posebna raba je mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali
koncesije ob izpolnitvi pogojev iz 3. odstavka tega člena, ter če bistveno ne omejuje splošne rabe.
Posebna raba je vsaka raba, ki presega meje splošne rabe, rabe naplavin ali podzemnih voda.
(6) Plovni režim na vodah se določi v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah. Vstopno
izstopna mesta za dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje
oseb so določena v posebnih PIP v EUP (100. člen).
(7) Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili Zakona o vodah, prepovedano gnojenje in
uporaba sredstev za varstvo rastlin.
Druge dejavnosti
(8) Poleg dejavnosti, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem celinskih voda, vodne
infrastrukture in priobalnih zemljišč ter splošno rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti, povezane
s posebno rabo vode pod pogoji iz vodnega dovoljenja in koncesije za rabo vode, ki jo je potrebno
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pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah, odvzem naplavin, vzrejo vodnih organizmov za trg.
Gradnja objektov in drugi posegi v prostor
(9) Na območju celinskih voda in vodne infrastrukture ter priobalnih zemljiščih je dopustna
gradnja objektov javne infrastrukture in gradnja objektov grajenega javnega dobra v skladu z
Zakonom o vodah in z drugimi zakoni. Dopustno je izvajanje ukrepov, s katerimi se izboljšajo
hidromorfološke in biološke lastnosti površinskih voda ter ohranja narava.
Dopustna je gradnja objektov, ki so potrebni za rabo voda in zagotavljanje varnosti plovbe,
objekti, namenjeni varstvu pred utopitvami, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, za
potrebe zaščite in reševanja ter preprečevanja onesnaženja voda (pritrjevanje zaves za
prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi …). Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu z Zakonom o
vodah.
(10) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je
rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradna mogoča, če se s tem ne poveča
poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost in ne poslabša stanje voda. Pri tem mora biti
omogočeno izvajanje javnih služb in obstoječa posebna raba vode. Z rekonstrukcijo ali
nadomestno gradnjo se oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne sme zmanjšati.
Rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objektov
se izvede ob zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in
obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom
vode.
(11) Gradnja čolnarn je dopustna na odmiku največ 10,0 m od meje območja poplavnih voda.
Čolnarne se lahko umeščajo v skladu z merili, opredeljenimi na območju vodne infrastrukture VI.
Stavba čolnarne se lahko oblikuje le po merilih, ki veljajo za GE gospodarske stavbe. Pri tem se
nezahtevni in enostavni objekti ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne
infrastrukture.
Drugi pogoji za gradnjo in posege v prostor
(12) Premostitve voda in gradnje na vodnem zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost in
ne smejo poslabšati stanja voda in vodnega režima. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni
dopustno, razen za potrebe premoščanja na krajših razdaljah za dostope ali prehode preko
vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture. Dopustna dela in druge prostorske ureditve
v zvezi z vodno infrastrukturo na vodotokih, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske
raznovrstnosti, naj se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, ki bo zagotavljal varstvo naravnih
vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih
tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje
(območje Natura 2000).
(13) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine
(klorirane organske spojine, toksične kovine itd). V času gradnje je nujno spremljanje kakovosti
voda in prilagoditev dinamike izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege
v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti.
Zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje
in po njej.
Varstvo narave
(14) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija, na delih brežine, kjer pa je
bila odstranjena, se z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne vegetacije ponovno vzpostavi
pestra vrstna in višinska strukturiranost obvodnega pasu. Vzdolž vodnih brežin naj se za
preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst, na primer pelinolistne ambrozije, robinije,
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rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate
rozge, zagotovi izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost
rastišču primerne avtohtone vegetacije. Morebitno širjenje invazivnih vrst na območju, kjer se
izvajajo posegi, se prepreči z njihovim sprotnim odstranjevanjem. Za vse posege na območju
voda in vodnih virov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je
potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.
Varstvo pred hrupom
(15) V območju s podrobno namensko rabo VC veljajo merila III. SVPH, razen površin na mirnem
območju na prostem. V območju GE s podrobno namensko rabo VI – vodna infrastruktura veljajo
merila IV. SVPH.
Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(16) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja, kadar se določajo površine za služnosti in
razmejujejo vodne površine od vodne infrastrukture. Parcelacija je dopustna tudi za potrebe
načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa grajenega javnega
dobra ter za uskladitev parcelnega stanja z dejansko rabo.
43. člen
(varovalni gozd; gozd s posebnim namenom .vg; .gpn)
.vg
Splošna določila

Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Na območju
varovalnega gozda se spodbuja le dejavnosti, ki so povezane z racionalnim
gospodarjenjem, vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljšati varovalno
funkcijo v skladu z državno Uredbo in občinskim odlokom o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

Dopustna gradnja Dovoljene so le gradnje in posegi v prostor za izboljšanje varovalne funkcije
ter prostorske ureditve, ki so v skladu s gozdnogospodarskimi načrti
pristojnih gozdnogospodarskih enot. Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni
pogoji Na območju veljajo merila IV. stopnja varstva pred hrupom, razen na
urejanja
mirnem območju na prostem kjer veljajo merila I. stopnja varstva pred
hrupom.
Na območju gozdov s posebnim namenom velja režim določen z Odlokom
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica.
44. člen
(površine za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč .pp)
.pp
Splošna določila

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske
rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni
pogoji V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope
urejanja
prebivalstva sprejme posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja
območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
45. člen
(površine za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč .pz)
.pz
Splošna določila

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske
rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja Gradnja stavb ni dovoljena.
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Posebni
urejanja

pogoji V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope
kadavrov sprejme posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij.
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
46. člen
(vinogradniško območje .vi)

.vi
Splošna določila

Posamezna GE zidanice na vinogradniškem območju mora imeti v lastništvu
tudi pripadajoče kmetijsko zemljišče z zasajenim vinogradom. Vinograd je
lahko nadomeščen tudi z intenzivnim sadovnjakom - vinogradništvo ima na
vinogradniškem območju prednost pred sadjarstvom.

Dopustna gradnja Na območju posamezne GE je zunaj eventualnega območja stavbnih
zemljišč dopustna le gradnja vseh vrst objektov in naprav gospodarske
javne infrastrukture, enostavnih in nezahtevnih objektov (samo čebelnjak,
kozolec in zavetje za živino) za potrebe kmetij v GE .od, .vs in .vo v
pripadajočem vinogradniškem območju ter manipulacijskih površin z
dovozom po splošnih določilih OPN.
Posebni pogoji
urejanja

Z novo parcelacijo je mogoče deliti večje parcele v manjše, vendar le pod
pogojem, da nova parcela ne bo manjša od 20 arov na območju najboljših
kmetijskih zemljišč oziroma 15 arov na območju drugih kmetijskih zemljišč.
Izjemoma je delitev na manjšo površino od navedene možna le, kadar gre
za določitev nove parcele za potrebe površin grajenega javnega dobra ali
gradnjo omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.
Izjema je mogoča tudi takrat, ko se oddeljena površina pripoji k drugi
parceli in ta s tem izpolni zahtevane kriterije za oblikovanje vinogradniške
GE.
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
47. člen
(površine nadzemnega pridobivalnega prostora .ek)

.ek
Splošna določila

Vse lokacije površinskih kopov je potrebno sanirati. Izkoriščanje mineralnih
surovin je dopustno le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti s
področja rudarstva in na način, kot ga določa pristojna služba v projektu
izkoriščanja oziroma sanacije območja. Razširitev obstoječega oziroma
odpiranje novega površinskega kopa ter njegova sanacija je mogoča le v
skladu z OPPN.
Dopustna gradnja Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7), ki so izključno v
skladu z osnovnim namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo
EUP, so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev. Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 Rudarski oObjekti in
inštalacije za pridobivanje in izkoriščanjepredelavo 37mineralnih surovin
(razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in
podobno). Na območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Posebni
pogoji Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano
urejanja
zagotavljati sanacijo sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega
območja - čiščenje oziroma preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnjo
oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in
urejanje brežine. Poleg tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi
kolesarske poti in poti za pešce.

37

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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48. člen
(površine za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč .ru)
.ru
Splošna določila

Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske
rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni
pogoji V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za
urejanja
odlaganja odpadnih materialov iz ruševin sprejeme posebno uredbo z merili
urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje
varstva pred hrupom.

(območje rekreacije .re)

50. člen

.re
Splošna določila

Območje rekreacije je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe
javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju veljajo merila III. stopnje
varstva pred hrupom.
Dopustna gradnja Lahko se gradijo stavbe v skladu z določili opredeljene podrobnejše
namenske rabe. Na območju niso dovoljeni drugi gradbeni posegi
(betoniranje, kovinske konstrukcije, itd.).
Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi.
V času prireditev je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov, ki
se jih po izvedbi prireditve odstrani.
Posebni
pogoji Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti nemoteno
urejanja
gospodarjenje z naravnim zemljiščem. Med izvajanjem dejavnosti je
potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge smučišča povzročena
minimalna škoda na gozdnem/kmetijskem rastju in na tleh. Morebitne
poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno
sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja
Zavoda za gozdove Slovenije. Traso proge smučišča je potrebno redno
vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na
območju proge, ki jih je potrebno nemudoma ustrezno sanirati.
51. člen
(razpršena gradnja - fundus z objekti zgrajenimi na podlagi upravnih dovoljenj)
Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) - stavba s pridobljenim gradbenim
dovoljenjem, in objekti zgrajeni pred letom 1967 in objekti daljšega obstoja38
Splošna določila
Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene
gradnje (s fundusom ali brez), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se
izvajajo v skladu z določili tega odloka ter z zakonsko predpisanimi
merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi
pravnomočnih upravnih dovoljenj, na površinah določenih v teh, in ter
za objekte, zgrajene pred letom 196739 in objekte daljšega obstoja.
Dopustna gradnja
Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev, nadomestna oziroma
novogradnja, investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje
objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena
le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v
smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje
novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih
38

Dopolnitev zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).
Uskladitev z veljavno zakonodajo: za objekte daljšega obstoja, za katere med drugim velja 117. člen ZUreP-2, se v
nadaljevanju določi bolj omejujoče pogoje glede dopustne gradnje.
39
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Posebni pogoji
urejanja

Omilitveni ukrepi

dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna. Dozidava objekta je dopustna
do 40 % povečanja zazidalne površine obstoječega objekta, skladno s
prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na območjih površin
razpršene poselitve – A oziroma Av. Na mestu obstoječega objekta je
nadomestna gradnja dopustna v namembnosti, enaki odstranjenemu
objektu, pri čemer je dopustno nov objekt povečati do 40 % zazidanosti
odstranjenega objekta. Objekta, katerega zazidanost se je glede na
odstranjeni objekt povečala za 40 %, ni dopustno povečati (dozidati).
Na objektu razpršene gradnje, ki je objekt daljšega obstoja, so ne glede
na predhodna določila o dopustni gradnji dovoljeni samo vzdrževanje,
rekonstrukcija in odstranitev objekta. 40
Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je
v skladu z Uredbo mogoče postaviti kot pomožne objekte, v skladu s
funkcijo in namenom osnovnega objekta, v okviru funkcionalnih
zemljišč, določenih v upravnih dovoljenjih. Gradnja pomožnih stavb pri
zidanicah, vinskih kleteh in vinotočih ni dopustna.
Pri tem v EUP veljajo naslednja merila:
- stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa,
se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE
domačije v odprtem prostoru (splošna merila urejanja GE (3.4.2.1)
ter merili in pogoji urejanja tipov gradbenih enot od - GE domačije v
odprtem prostoru (3.4.2.2.23), v stavbarskem smislu pa v skladu z
merili, ki veljajo za glavno stavbo tipa hiša na podeželju (3.4.3.6.01),
- nestanovanjske stavbe ali pomožni objekti (ob stanovanjskih
stavbah ter v odprtem kmetijskem oziroma gozdnem prostoru), ki
imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v urbanističnem smislu
urejajo v skladu z merili, ki veljajo za GE gospodarskega poslopja
(torej splošna merila urejanja GE in posebna merila urejanja GE
gospodarskega poslopja), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili,
ki veljajo za stavbo tipa pomožna stavba (3.4.3.7) ),
- zidanica, vinska klet ali vinotoč, ki ima v grafičnem delu OPN oznako
fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu s splošnimi merili
urejanja GE (3.4.2.1) ter posebnimi merili urejanja GE zidanice in
vinske kleti za vinotoč (3.4.2.2.24), v stavbarskem smislu pa v skladu
z merili, ki veljajo za stavbo tipa zidanica (3.4.3.6.10) oziroma vinska
klet za vinotoč (3.4.3.6.11),
- počitniška hiša (vikend), ki ima v grafičnem delu OPN oznako
fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu s splošnimi merili
urejanja GE (3.4.2.1), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki
veljajo za objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov (3.4.3.6.12).
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Pri objektih razpršene gradnje na območjih, ki se ne sanirajo in se v
odprti krajini uporabljajo za trajno ali občasno bivanje oziroma
proizvodnjo, je treba odvajanje in čiščenje odpadne vode zagotoviti
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Redno praznjenje greznic in odvoz gošče iz malih ČN se izvaja v skladu
s predpisi občine na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

52. člen
(razpršena gradnja - fundus z objekti zgrajenimi brez upravnih dovoljenj)
Dodano določilo za objekte daljšega obstoja (ki jih vpeljuje ZUreP-2), in sicer veljajo bolj omejujoči pogoji gradnje
kot za ostale objekte razpršene gradnje. Hkrati pa se dopušča gradnja NO in EO, kot je določeno v naslednjem
odstavku.
40
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Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG)- stavba brez gradbenega dovoljenja
Splošna določila
Obstoječe stavbe se lahko samo vzdržujejo.
Dopustna gradnja
Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljeno je le redno vzdrževanje
objektov, in vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev41. Sprememba
namembnosti obstoječih stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji
Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
urejanja
3.4.0.0 - Merila in pogoji v enotah urejanja prostora stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja enot urejanja prostora stavbnih zemljišč
53. člen
(splošna merila)
(1) Grafični prikaz EUP stavbnih zemljišč vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. KR01) je
sestavljena iz črkovne oznake imena naselja (npr. KR) in zaporedne številke EUP znotraj naselja
(npr. 01). Grafični prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako podrobne namenske rabe in tipa
GE.
(2) Vsaki GE so določena merila in pogoji urejanja z opredeljeno namensko rabo, in sicer s:
- splošnimi merili in pogoji urejanja GE (3.4.2.1),
- merili urejanja tipov gradbenih enot (3.4.2.2.),
- splošnimi merili za oblikovanje stavb (3.4.3.0),
- predpisanimi tipi stavb ter
- posebnimi merili PIP, če so opredeljena v specifikaciji EUP (3.5.0.0).
54. člen
(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih
z OPN v projektni dokumentaciji)
(1) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem OPN in vsebine določb Zakona o graditvi objektovzakona, ki
ureja graditev objektov42, mora utemeljitev skladnosti predlagane gradnje s tem OPN pri posegih
v zvezi s posegi na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki opredeliti in utemeljiti
vsaj naslednje sestavine:
- tip, velikost GE,
- javne prostore, na katere GE meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor,
itd.), z navedbo ulice ali oznake ceste oziroma opisom,
- tipe vseh stavb na GE,
- dvorišče,
- mejo zazidljivosti,
- gradbeno linijo, gradbeno mejo in regulacijsko linijo,
- poljavni prostor,
- smer pozidave,
- razvoj arhitekturnih elementov iz elementov primerljivih stavb v naselju - utemeljitev.
(2) Navedene sestavine se v vodilni mapi projektne dokumentacije opišejo in grafično prikažejo
na geodetskem načrtu, praviloma v merilu 1:500.
55. člen
(naselbinsko pomembne - izvorne stavbe)
(1) Naselbinsko pomembne stavbe (v nadaljevanju izvorne) so stavbe, ki določajo pomembne
prvine identitete notranjega prostora naselja ali njegovega dela. To so po tem odloku vse stavbe,
ki so bile zgrajene in prvotno uporabljene kot stanovanjske stavbe in stavbe z javnimi programi
41
42

Uskladitev z GZ (2018) – definicija gradnje (nelegalni objekt se lahko tudi odstrani).
Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo.
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(šola, župnišče, trgovina, gostilna …) in so bile zgrajene pred obdobjem urbanizacije, pred letom
1967.
(2) Izvorne stavbe se lahko vzdržuje, prenavlja in rekonstruira le na način, da se pri tem ohranja
njihove arhitekturne značilnosti. Tudi nadomestna stavba na lokaciji izvorne naj ohranja
arhitekturne značilnosti izvorne stavbe. Izvorna stavba, ki je višja od predpisane v odloku, lahko
obdrži obstoječo višino. Arhitekturne značilnosti so izhodišče za prenovo gradbene enote. Pri
posegih v enote in območja VKD so dovoljeni le posegi v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.
(3) Glavna fasada izvorne stavbe je lahko po posegu le na gradbeni liniji izvorne stavbe. Dovoljene
so naslednje izjeme: ko je v grafičnem delu PIP določena nova regulacija, ki stavbi določa večji
odmik na račun javnega prostora, ter nadalje ko je odmik fasade od osi javnega prostora
(utrjenega vozišča) manjši od 3,0 m – v tem primeru se objekt lahko pomakne od javnega
prostora v globino GE za toliko, da je odmik od osi javnega prostora najmanj 3,0 in največ 4,0 m.
V obeh primerih mora izvorna stavba oziroma rekonstruirana ali nadomestna stavba izvorne
stavbe ohraniti vsaj eno od gradbenih linij prečnih fasad.
56. člen
(uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč)
3.4.1.01 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
(1) Bivanje v intenzivnem vaškem ali podeželskem okolju pomeni, da ima okolje značaj
vasi/zaselka ter iz tega izhajajoče specifične vplive na poselitveni prostor: hrup pri delu s
kmetijsko mehanizacijo, običajne vonjave, prisotnost domačih živali ipd. GE je primarno, ob
bivanju, namenjena tudi primarni dejavnosti kmetijskih gospodarstev. Poleg kmetijske se lahko
vzpostavijo tudi sekundarne dejavnosti skupine C - predelovalne dejavnosti v manjšem obsegu
ter terciarne in kvartarne dejavnosti.
3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju
(2) GE je lahko namenjena bivanju v mirnih stanovanjskih soseskah. Izjemoma se lahko
vzpostavijo tudi terciarne dejavnosti, ki so po značaju in obsegu v skladu z bivanjem v mirnem
okolju, in so po standardni klasifikacije dejavnosti (SKD): G - Trgovina (le trgovina na drobno,
razen z motornimi vozili), I - Gostinstvo (le 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge
nastanitve za krajši čas, 56. Dejavnosti strežbe jedi in pijače (razen restavracij in gostiln)), J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen radijske, televizijske in telekomunikacijske
dejavnosti), K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti (le 65. Dejavnosti zavarovanja,
pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne
dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve), L - Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), N - Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), ter Q Zdravstveno in socialno varstvo (razen 861. Bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistična
zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo razen drugo socialno varstvo z
nastanitvijo) ter S - Druge dejavnosti (le 95. Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
96. Druge storitvene dejavnosti)43, vendar le ob upoštevanju naslednjih meril:
- da ne povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali ne povečujejo svetlobnega onesnaževanja,
- da dejavnost ne povzroča hrupa, večjega od dopustnega na II. SVPH,
- da nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega
prometa, razen dostave z vozili do 5 ton, največ enkrat na teden,

Dodano na podlagi predloga občine, da se doda dopustne dejavnosti pri bivanju v mirnem okolju, ki ne presegajo
nekih večjih vrednosti hrupa oziroma za okolico niso moteče, kot so npr. frizer, masažni saloni, zasebne
zobozdravstvene ordinacije, fitnes, … ipd.). V 56. člen, 2. odstavek se dodajo dejavnosti iz točke 95 in 96 iz
standardne klasifikacije. Gre za mirne dejavnosti, brez hrupa, ki so lahko tudi v stanovanjskih hišah. Gre za
uskladitev z že dopustnimi vrstami objektov v GE za stanovanjska območja (npr. GE .vo idr.).
43
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da naj bo za dejavnost v prostoru GE oziroma EUP zagotovljeno zadostno število parkirnih mest
za zaposlene in stranke.
3.4.1.03 Dejavnosti
(3) Dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so razdeljene na:
- primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov
ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo.
Kmetijstvo je razen na območju KGV dovoljeno tudi na stanovanjskih površinah podeželskega
naselja (SK) in površinah razpršene poselitve (A). Rudarstvo je dopustno le na območjih
mineralnih surovin (LN in LP).
- sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in
paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in F Gradbeništvo,
so dovoljene na površinah proizvodnih dejavnosti (IP), gospodarskih con (IG), površinah z
objekti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo (IK), prometnih površinah (P), območjih
namenjenih okoljski, telekomunikacijski in energetski javni infrastrukturi (O,T, E) ter ostalih
območjih (00),
- terciarne dejavnosti: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in
skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in
zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
- kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne
varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in
rekreacijske dejavnosti, S Druge dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim
osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
(4) Za podrobnejšo členitev dejavnosti se uporabljajo veljavni predpisi na tem, področju. Za
urbane dejavnosti se štejejo terciarne in kvartarne dejavnosti.
3.4.1.04 Dvorišče
(5) Je osnovni funkcionalni zunanji prostor GE, ki je praviloma ločen od javnega prostora z glavno
stavbo. Tudi ostale stavbe se praviloma lahko postavijo le okoli dvorišča.
Površina dvorišča je odvisna od velikosti GE, konfiguracije terena in namembnosti objekta
(grajsko, poslovno, stanovanjsko, gospodarsko, industrijsko dvorišče, itd.).
Na dvorišču gradnja stavb ni dovoljena, izjema je postavitev ute ali nadstrešnice za potrebe
zunanjega bivalnega prostora. Površina dvorišča je enovita površina v enotnem, horizontalnem
nivoju (z možnim odstopanjem 10 %). Če je višinska razlika GE v smeri krajše dimenzije dvorišča
enaka ali večja od višine ene etaže (minimalno 2,5 m) je lahko dvorišče več nivojsko. V tem
primeru se lahko gradijo tudi stavbe, katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje
površine. Višinski nivo takšnega dvorišča je lahko največ na nivoju tlaka najvišje etaže glavne
stavbe. Dvorišče je lahko del sekundarnega in primarnega dela GE.
Praviloma naj bo dvorišče utrjeno in tlakovano, izjemoma je lahko zatravljeno. Pri tlakovanju naj
se uporabljajo naravni materiali (mačje glave, granitne kocke, kamnite plošče iz avtohtonih
kamnov ali manjše betonske plošče) in zaključijo z betonskimi robniki.
3.4.1.05 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke
(6) So skladiščni prostori (pomožni objekti) za živinska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe
kmetijstva in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja s tega področja, pri čemer je potrebno
upoštevati naslednja merila:
- locirani so lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča,
- zagotovljen mora biti minimalni odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni enoti,
če z manjšim odmikom lastnik sosednje GE ne soglaša,
- zgornji rob konstrukcije naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča, izjemoma
lahko sega največ 5,0 m nad njiju, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje
(neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi plotovi, ipd.).
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3.4.1.06 Nadomestna gradnja
(7) Je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu obstoječega, po
določilih tega odloka. Novi objekt mora biti po velikosti enak odstranjenemu objektu. Pri tem se
lahko ohranja velikost GE ter obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih meja. Za slednje iz vidika
prostora ni potrebno pridobiti soglasja sosedov mejašev. Nadomestna stavba pa mora obstoječo
pokrivati na vsaj 50 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Izjema so stavbe, ki so evidentirane
kot kvalitetne izvorne stavbe - te se urejajo v skladu s 55. členom OPN.
3.4.1.07 Čakalnica
(8) Je kot pomožno stavbo dovoljeno postavljati pod pogoji:
- da se z umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega prostora,
- da je zagotovljena dostopnost funkcionalno oviranim osebam,
- da ima le eno etažo (E1),
- da je načeloma odprta vsaj z ene strani in da površina ne presega 20,0 m².
3.4.1.08 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
(9) Se lahko gradijo v skladu z naslednjimi merili:
- objekt je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, če ne gre za osamelo domačijo ali odprt
prostor,
- lahko je organiziran le vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča,
- praviloma v sklopu zelenih površin GE,
z vidno horizontalno konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom.
3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe (12520 po Enotni 44klasifikaciji vrst
objektov)
(10) Vertikalne cisterne, silosi ter rezervoarji so locirani praviloma v sekundarnem delu GE in
praviloma lahko segajo le do višine slemena najvišje stavbe GE. Praviloma se silosi in rezervoarji
gradijo kot sekundarni kubus ene od stavb (na primer gospodarskega poslopja), skladišča pa so
lahko tudi kot samostojne stavbe.
(11) Koritast silos je odprt horizontalni silos za krmo, ki je lahko lociran le v sekundarnem delu
GE, organiziran vzdolžno na nagib raščenega zemljišča, praviloma oblikovan v sklopu zelenih
površin GE, z vidno horizontalno konstrukcijo lahko sega do 5,0 m višine nad terenom. Pokrit
koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. V območju kulturne dediščine je dovoljen le silos
horizontalne oblike. Pokrit koritasti silos se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne stavbe
GE. Začasni objekti za skladiščenje krme na registriranih območjih kulturne dediščine niso
dovoljeni.
3.4.1.10 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
Javni prostor
(12) Je prostor med dvema regulacijskima linijama (RL). Oblikuje se kot pomensko in oblikovno
ločen, pretežno tlakovan prostor brez fizičnih ovir - prilagojen merilu in uporabi pešcev različnih
kategorij, ki je lahko vozišče, pločnik, trg, park, kolesarska steza, drevored, obcestna zelenica
ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji namenjen vsem.
(13) Najpomembnejši javni prostor je javni prostor (cesta/ulica), ki meji na GE in ima v razmerju
do te primarno vlogo. Praviloma je po tej organiziran tudi glavni uvoz/vhod na GE.
Poljavni prostor
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(14) Je prostor v primarnem delu GE med glavno stavbo (gradbeno mejo - GM oziroma gradbeno
linijo - GL) in javnim prostorom (regulacijsko linijo - RL) pri vseh GE z javnim programom. Je brez
fizičnih ovir in prilagojen merilu ter uporabi pešcev.
3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
(15) Je dovoljeno postavljati kot pomožno in začasno stavbo (po tem OPN), ki je namenjena
sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in sicer pod pogoji:
- da njegova postavitev ne ovira prehodnosti javnega prostora,
- da ima eno etažo (E1),
- da streha v tlorisni projekciji ne presega dimenzij 2,0 m x 2,5 m in
- da prireditelj zagotovi, da se v dogovorjenem roku tudi odstrani.
V območjih registriranih enot kulturne dediščine postavitev ni dopustna.
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
(16) So lahko le električni pastirji z lesenimi koli ali lesenimi plotovi, visoki do 1,5 m. Ploti se lahko
s soglasjem soseda postavljajo na mejo oziroma najmanj 0,5 m od parcelne meje brez soglasja.
3.4.1.13 Ograje ter opore za trajne nasade
(17) So praviloma transparentne žične ograje v umirjenih tonih svetlo sive ali zelene barve, visoke
do 3,0 m.
3.4.1.14 Okoliška stavbna struktura
(18) Je obstoječa stavbna struktura v neposrednem vplivnem območju predmetne gradnje. Če ni
določeno drugače, je to praviloma v radiju do 100 m.
3.4.1.15 Smučišče
(19) Je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju športa. Na njem so dovoljene postavitve
pomožnih stavb/objektov za potrebe smučišč, vključno z žičnicami, sistemom označevanja in
drugimi varnostnimi objekti ter napravami.
Za ureditev smučišča se morajo upoštevati vsi zakonski predpisi s področja varstva tal in voda.
3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
(20) Imajo lahko na vidnem delu le površinsko obdelan beton v naravni barvi in teksturi (peskana,
prana površina betona) ali so te površine iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. Takšni
zidovi so lahko visoki do 2,5 m. Pri sestoju več škarp pri premagovanju večjih višinskih razlik
zemljišča, naj bodo vmesni pasovi široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni.
Gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost plazenja terena
ali ni mogoče drugače premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim
poročilom.
3.4.1.17 Urbana oprema
(21) So objekti na javnih ali poljavnih površinah, namenjeni kvaliteti bivanja. V zunanjem javnem
prostoru naj bodo v posameznem naselju ali zaključenem delu naselja oblikovane enotno oziroma
celostno. Umeščeni naj bodo tako, da omogočajo gibanje tudi funkcionalno oviranih oseb. Med
urbano opremo štejemo po tem odloku le sledeče objekte: klopi, mize, koše za odpadke, elemente
javne razsvetljave, nadkrite čakalnice avtobusnih postajališč, nadstrešnice za kolesa (javne
kolesarnice), kioske, igrala - otroška igrišča, skulpture, vodnjake oziroma okrasne bazene ter
elemente infrastrukturnih sistemov, kot so varnostne ograje ob cestah v naseljih, pokrovi jaškov,
oznake javne infrastrukture ipd.
3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
(22) Je travnato vzletišče, ki po obsegu in velikosti ustreza merilom po Uredbi. Na njem je
dovoljen vzlet oziroma pristanek le slednjih lahkih zračnih plovil: jadralnega letala (tudi z
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motorjem), zmaja, balona, malega, lahkega in zelo lahkega helikopterja ter lahkih in zelo lahkih
letal.
3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
57. člen
(splošna merila urejanja GE)
(1) Gradbena enota je zaokrožen prostor komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (ene ali več
parcel) z enovitim ali solastniškim deležem, oziroma s skupnim upravljanjem in funkcionalnimi
povezavami, ter soodvisno stavbno strukturo.
3.4.2.1.1 Organizacija gradbene enote, primarni del gradbene enote, sekundarni del gradbene
enote
(2) Organizacijo stavb in notranjega prostora na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte
(3.4.2.1.2), odmiki od drugih parcelnih mej GE (3.4.2.1.3), merila oblikovanja stavb (3.4.4.0
Stavba) in oblikovanje dvorišča (3.4.1.4 Dvorišče). Skladiščenje izven stavb, v zunanjem prostoru
GE, za potrebe dejavnosti, ni dovoljeno.
(3) Primarni del GE je pas GE vzdolž javnega prostora, ki sega v globino GE do notranje fasade
glavne stavbe (3.4.4.2.). Razmerje med GE in najpomembnejšim javnim prostorom določa glavna
stavba, in sicer s programom, arhitekturnim oblikovanjem in umestitvijo v prostor. Glavna stavba
se praviloma lahko vzpostavi le v primarnem delu GE. Najpomembnejši oziroma osnovni programi
na GE so lahko umeščeni le v glavni stavbi. Prostor med glavno fasado in javnim prostorom je
lahko oblikovan kot poljavni prostor.
(4) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom GE in mejo GE, ki je hkrati meja naselja,
oziroma del GE izven primarnega dela. V sekundarnem delu GE se praviloma vzpostavijo dvorišče
in pomožne stavbe. Pomožne stavbe je dopustno graditi izključno pri legalno zgrajenih glavnih
stavbah na GE. Na zemljiščih GE z nagibom raščenega terena več kot 1:4, se lahko zgradijo ravne
zunanje utrjene površine.
3.4.2.1.2 Regulacijske črte - oblikovanje odnosa gradbene enote do javnega prostora
(5) Regulacijske črte na GE določajo oblikovanje kubusov stavb in drugih ureditev v primarnem
delu GE. Regulacijske črte so gradbena linija (GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija (RL)
in smer pozidave (sp). Določene so s prikazom v grafičnem delu OPN oziroma opredeljene v
tekstualnem delu. Obstoječe stavbe v registriranih enotah kulturne dediščine morajo ohranjati
obstoječe regulacijske črte.
(6) Gradbena linija (GL) je ena od regulacijskih črt, na katero se s tlorisno projekcijo fasadne
ploskve umesti osnovni kubus stavbe. Ob upoštevanju smeri pozidave je obvezna umestitev na
GL vsaj z zunanjim vogalom. Če ni določena v grafičnem delu ali drugače predpisana z odmikom
stavbne strukture od javnega prostora v tem odloku, potem se določi z interpolacijsko linijo med
merodajnima osnovnima kubusoma glavnih stavb vzdolž javnega prostora. Ob tem je lahko
najmanjši odmik GL od osi javnega prostora v strnjenih naseljih najmanj 4,0 m.
(7) Gradbena meja (GM) je regulacijska črta, do katere sme v smeri javnega prostora segati
katerakoli stavba ali del stavbe – s tem je meja kakršnegakoli dela stavbe proti javnemu prostoru.
Če ni določena drugače, je gradbena meja hkrati tudi gradbena linija.
(8) Regulacijska linija (RL) je regulacijska črta, ki razmejuje območje gradbene enote in javni
prostor. Je meja, do katere sme segati kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le izključno javna
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ureditev, s katero soglaša dotični upravljavec javnega prostora. Če ni določena drugače, je to
obstoječa linija uporabe javnega prostora oziroma parcelna meja med GE in javnim prostorom.
(9) Smer pozidave (sp) je smer slemena osnovnega kubusa glavne stavbe, ki določa orientacijo
stavbe. Opredeljena je v točki 3.4.3.2. in prikazana v grafičnem delu tega odloka.
3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote in objektov
(10) Pri gradnji novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, nad in pod
terenom, mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od parcelnih mej s sosednjimi zemljišči
oddaljen najmanj 2,0 m ter 5,0 m od meje vodnega zemljišča, če ni z regulacijskimi linijami ali z
gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi
soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov morajo znašati najmanj toliko, da so
zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj
0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dovoljena gradnja na parcelno mejo
sosednjega zemljišča.
V primeru odstranitve obstoječega zakonito zgrajenega objekta in gradnje novega
(nadomestnega) objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti in
namembnosti enak odstranjenemu, določila zgoraj navedenih odmikov ne veljajo. Dovoljena je
gradnja z upoštevanjem obstoječega odmika brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Gradnja vseh vrst objektov v varovalnih pasovih občinskih in državnih cest je dovoljena v soglasju
z upravljavcem.
(11) Med stavbami GE mora biti odmik najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni
odmiki ali 0,0 m. V slednjem mora biti stik med stavbami ločen s slepo fasado. Določilo ne velja
za podzemne stavbe.
3.4.2.1.4 Gradnja objektov po Uredbi
(12) Na GE se lahko po Uredbi gradijo tudi:
- pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna
greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, pomol, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekt za
oglaševanje, pomožni komunalni priključki, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt
na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.4.2.1.5 Varovanje kulturne dediščine – posebnosti na gradbeni enoti v registriranih območjih
kulturne dediščine
(13) Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine in območjih krajinske
prepoznavnosti so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja. V teh območjih ni dovoljeno postavljanje objektov za oglaševanje ter
transparentov. Za krajevna obvestila se lahko uporabljajo le lesene table, pritrjene na posamezen
objekt. Izjemoma je s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dovoljena
postavitev transparentov na usklajenih lokacijah (v naselju), vendar tako, da le-ti ne ovirajo vedut
na prostorske dominante.
(14) Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in enostavnih objektov) je potrebna predhodna
preveritev možnosti nemotečega vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja tiste majhne
stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi, ki je skladna z določili za
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posamezno GE in EUP45. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je
možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
(15) Na registriranih enotah kulturne dediščine se lahko umeščajo le sledeči objekti, ki niso
stavbe: ograje, škarpe in podporni zidovi; rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam; odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za
gledalce na prostem; skulptura ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma omejen z
neizstopajočo živo mejo. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je
možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
3.4.2.1.6 Priključevanje gradbene enote na javno infrastrukturo
(16) GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih omrežij in storitev, če zanje obstajajo
možnosti glede na javni razvod oziroma se morajo naknadno izvesti, ko so na voljo, in sicer na:
- javno prometno površino za motorna vozila; uvoz mora biti pri GE s poslovnimi dejavnostmi z
opredeljenim dostopom za tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 7,0 m; pri drugih
v minimalni širini 3,0 m in maksimalni 5,0 m,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje,
- sistem odvoza komunalnih odpadkov,
- električno omrežje.
Izpolnjevanje teh kriterijev je pogoj, da se stavbno zemljišče šteje kot komunalno opremljeno.
Vsi objekti, v katerih je predvidena raba pitne vode, se v območjih javnega vodovoda morajo
priključiti na javni vodovod v skladu z državno uredbo in občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo,
izven teh območij pa na lasten vir pitne vode, v skladu z vodnimi dovoljenji.
Oskrba gospodarskih objektov z vodo je možna iz kapnice-rezervoarja.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte
in naprave gospodarske javne infrastrukture.
(17) Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v uporabo ob pričetku
obratovanja na GE objektu oziroma v roku 6 mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega
sistema, na katerega se objekt priključuje.
(18) Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več
naselij kot celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne GE. Pri priključevanju dodatnih
porabnikov se ugotavlja ustreznost obstoječih vodov. V primeru neustreznosti poda upravljavec
omrežja zahteve za dopolnitev, posodobitev ali zamenjavo omrežja.
(19) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (na primer čistilne naprave, ipd.)
je na GE dovoljeno graditi le v primerih, ko na javno omrežje ni omogočena priključitev oziroma
izvajanje storitve na GE. V teh primerih je s soglasjem pristojnega soglasodajalca dovoljena le
gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo (na primer v odsotnosti
kanalizacije greznico ali malo čistilno napravo, v odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski
rezervoar, ipd.). Takšni objekti so:
- nepretočna greznica, ki mora biti v celoti vkopana, priporočljiva je površinska zatravitev,
- mala čistilna naprava, ki naj bo na območjih registrirane kulturne dediščine v celoti vkopana,
- individualna plinska cisterna, na GE z nagnjenim terenom naj bo cisterna z vsaj dveh strani
omejena z brežino usekov v teren najmanj do višine vrha cisterne, izjeme so na območjih
registrirane kulturne dediščine, kjer naj bo rezervoar za plin v celoti vkopan,
Redakcijski popravek zaradi uskladitve z določili tega Odloka in veljavno zakonodajo (Uredba o razvrščanju
objektov po novem sicer ne določa več npr. »majhne stavbe«, vendar je v posameznih PIP za GE in PPIP po EUP
določeno, katere majhne stavbe ta Odlok dopušča).
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- vodnjak ter zbiralnik za kapnico (rezervoar) je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno
javno vodovodno omrežje, vendar mora biti v celoti vkopan.
Zgoraj navedeni objekti se lahko gradijo tudi v skladu z Uredbo, če hkrati zadostujejo določilom
tega odloka.
3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote
(20) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in
obseg dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih
standardov, ki veljajo na tem področju. Število parkirnih mest (PM) za navedene dejavnosti, ne
sme biti manjše od:
- trgovska
1 PM/35 m2 neto etažnih površin (NEP)
- skladiščna
1 PM/100 m2 NEP
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- skladiščna (brez strank) 1 PM/3 zaposlene ali ne manj kot 3 PM
- pisarniška
1 PM/30 m2 NEP
- razstavna
1 PM/100 m2 NEP
- gostinska
1 PM/4 sedeže
- bivanje
2 PM/1 stanovanjsko enoto, izjemoma se zaradi prostorske
utesnjenosti dovoli 1 zunanje parkirno mesto za osebno vozilo.
(21) Za dejavnost na GE se lahko koristijo tudi javna parkirna mesta zunaj GE. Investitor je za
uporabo dolžan pridobiti izjavo upravljalca javnih parkirnih mest. Parkirna mesta je potrebno
zagotoviti v oddaljenosti največ 100 m od glavnega vhoda v glavno stavbo GE.
3.4.2.1.8 Posebnosti določil varstva pred hrupom
(22) Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva pred hrupom, se upošteva uvrstitev
v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja več kot 50 % površine GE.
3.4.2.1.9 Združevanje in delitve gradbene enote, parcelacija, velikostni red gradbene enote
(23) GE se lahko funkcionalno združujejo le na način, da se ohranja struktura stavb, združenih v
GE, in ohranja intenziteta oziroma gostota sklenjenosti obuličnega niza. Delitev po globini GE
načeloma ni dovoljena - deli se lahko le tako, da ostane na vseh novo razdeljenih GE tako širok
del meje z javnim prostorom, da je omogočena gradnja glavne stavbe in uvoza. Hkrati pa naj
vse novo razdeljene ali združene GE zadovoljujejo velikostni red predpisanega tipa EUP (točka
4.3 v posameznem tipu GE).
(24) Parcelacija GE se lahko določi na podlagi razvojno morfoloških kriterijev GE in njene vloge
v prostoru, na podlagi meril kakovostne organizacije funkcij in stavb GE in na podlagi velikostnega
reda tipa GE.
(25) Velikostni red GE je merilo velikosti za opredelitve površin novih GE. Za obstoječe GE ne
velja.
3.4.2.2 – Merila urejanja tipov gradbenih enot (tipi gradbene enote)
58. člen
Za vse tipe GE veljajo tudi splošna določila urejanja GE (tipi so nanizani po prevladujoči namenski
rabi).
Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- S
59. člen

46

Dodano na podlagi potrebe občine: dopolnitev za skladišča brez strank.
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3.4.2.2.01
.hm- GE modernistične stanovanjske hiše
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): SK – površine podeželskega naselja, SS - stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega
gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Modernistična stanovanjska hiša (le ena); visoka največ do E2+M.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih
delavnic47).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi
3.0
3.1

Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.

Dopustna izraba prostora GE
Faktor zazidanosti

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do 0,40.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Priporočljivo je, da GE nima ograj. Ograje iz plastičnih mas niso dovoljene. Izven dvorišča
(3.4.1.04) naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 1000 m2.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in
vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni
pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

60. člen

3.4.2.2.02
.hv - GE hiše v vrsti
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): SS - stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij in
terciarni dejavnosti v mirnem okolju.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota iz niza vrstne hiše); visoka največ do E2+M.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš48.

Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v
območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.
48 Redakcijski popravek zaradi uskladitve določil v Odloku z Uredbo o razvrščanju objektov (v GE .hv se dopušča
gradnja vrstnih hiš).
47
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2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: senčnica.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih
delavnic49).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, pomožni komunalni objekti.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,50.

Na GE naj se vzpostavi dvorišče (3.4.1.04) v primarnem (sprednje dvorišče) in v sekundarnem
delu (atrij) GE. Oblikovanje sprednjega dvorišča naj bo enotno za celotno sosesko.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Površine atrija so lahko zatravljene in zasajene s srednje raslo in visoko vegetacijo ter grmičevjem
oziroma urejene kot interne atrijske vrtne zasaditve. Način in merila ograjevanja naj izhaja iz
PGD za celotno sosesko oziroma niz hiš v vrsti.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 500,0 m2.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Gradbeni posegi v zunanje ureditve se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske
celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Širitve stavb in spremembe namembnosti zunanjih
prostorov ter opredelitve sprednjega dvorišča (zelenic oziroma tlakov) so dovoljene le za celotno
sosesko oziroma niz, pri katerem se skozi upravni postopek zagotovi realizacijo enotnega posega
na vseh enotah, s soglasjem vseh lastnikov. Tako med drugim niso dovoljene dozidave v smeri
najpomembnejšega javnega prostora GE (na strani vhodov), spremembe zelenih površin v
tlakovane, v kolikor to ni bilo predvideno v prvotnem PGD, itd.
Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja.«

61. člen
3.4.2.2.03
.sb - GE stanovanja v bloku
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): SS - stanovanjske površine, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: GE je namenjena bivanju
za več stanovanjskih enot (gospodinjstev). V sklopu stanovanjskih enot so dovoljene terciarne dejavnosti v mirnem okolju, v
kolikor niso povezane s strankami ali drugimi zaposlenimi (na primer pisarna).
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v
območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.
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2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi
3.0

Obstoječa stavbna struktura; števila etaž ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb ni dovoljeno
graditi.
2.1.2 Namembnost stavbe: osnovni namen je bivanje.
2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, spremembe
niso dovoljene.
2.1.4 Sekundarni kubusi glavne stavbe: obstoječi.
2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad: posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih
gabaritov (širine/dolžine/višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično
spreminjanje streh ni dovoljeno. V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad je
uporabnikom stanovanj dovoljeno:
- poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov (zunaj osnovne
fasadne ploskve),
- zasteklitev lož z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih lastnosti,
-zasteklitve in obdelava lož in balkonov mora biti za cel objekt poenotena v barvi in načinu
izvedbe.
Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi) ki zahteva gradbeno dovoljenje, se lahko
izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb) v celotni
EUP. Prav tako ni dovoljeno lokalno spreminjanje prometnega režima ter spreminjanje
namembnosti in značaja javnih poti pešca (poti, sprehajališč). Dopustne so ureditve klančin za
potrebe gibalno oviranih.
2.1.6 Tipi streh: obstoječe strehe.
2.1.7 Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: le 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen
stolpnice).
Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno graditi.
Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
- da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav),
- da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v posameznem nizu/ objektu,
- so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoki do 3,0 m ter z oblikovano streho tipa ravna
streha (3.4.3.4),
- da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE,
- da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev zdrave
visoke vegetacije,
- lahko so podzemne stavbe.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe (le garaže50).
Pomožni objekti v javni rabi, igriščna ograja, podporni zid (3.4.1.16), nadomestni rezervoar,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik,
samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni
objekti. Otroško igrišče, ki je v sklopu obstoječe EUP, je lahko ograjeno s prosojno ograjo do
višine 2,8 m.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Novih glavnih stavb, razen kot nadomestna gradnja (3.4.1.06) v istih gabaritih, v EUP dodatno
ni dovoljeno graditi.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije
4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji. Ob najpomembnejšem
javnem prostoru se lahko v pritličju obstoječe stavbne strukture oblikujejo predvsem upravno
poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine.
Zelene površine se lahko krčijo le v skladu z naslednjimi merili:
- da se spremenijo v javni mestni prostor za pešce, vključno z otroškimi igrišči, hkrati pa
vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovalcev EUP,
- da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno odstranjenih dreves,
- da gre za prostorske ureditve, pomembne za celotno naselje (na primer nadstreški parkirišč),
vendar pod pogojem, da se ne zmanjša število dreves.
GE ni dovoljeno ograjevati z ograjami.
Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico funkcionalno delitev območja, se v upravnem postopku
(brez spremembe prostorskega akta) ne more izvajati.
Projektna dokumentacija PGD mora vse elemente (glavno stavbo, pomožne stavbe, zelene
površine, ipd.) prikazati v obstoječem stanju in v načrtovanem stanju, jih utemeljeno ovrednotiti
in skozi predvidene posege utemeljiti.
Izjema so le vzdrževalna ali sanacijska dela v smislu zagotavljanja stanja po prvotnem načrtu ali
kasnejšem načrtu preureditev, ki zagotavljajo celovitost ureditve v EUP.
Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Popravek glede na veljavno Uredbo o razvrščanju objektov tako, da bodo dopustne tudi gradnja kolesarnic in
pokritih parkirišč.
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62. člen
3.4.2.2.04
.vo - GE domačije v odprtem vaškem okolju
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): A - površine razpršene poselitve, SK - površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, namembnost GE:
namenjena je lahko bivanju, kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega
podeželskega okolja.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet za
vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu tega
odloka. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni
objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
-

objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in
ribogojnica,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,

-

objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in
rib, kisarna, mlin.

Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510
Avtomehanične51 in mMizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč
ter skladišč nevarnih odpadkov52 – (3.4.1.09)), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo pridelavo
(le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo skladiščenje
pridelkapridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 1212053 Druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov,
veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620
Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni

Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018), po kateri so avtomehanične delavnice klasificirane
pod šifro 12304.
52 Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018) in določitev pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov
ne dopušča.
53 Briše se šifra 12120 v GE .vo (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne
oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev,
kot so npr. mladinska prenočišča idr.).
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objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,
krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče

-

drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje54.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS – stanovanjske površine je FZ do
0,5055.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Na GE je dvorišče lahko vzpostavljeno v primarnem
delu ali sekundarnem delu GE.
Dovoljena je vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe v primarnem delu GE pod pogojem,
da je orientirana prečno na javni prostor. V tem primeru naj se pomožna stavba v razmerju do
javnega prostora umešča po merilih glavne stavbe (na gradbeni liniji).
Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora, je v primarnem
delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe. Glavna stavba je vedno
orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi pomožna stavba. Dvorišče se praviloma
vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem kot so orehi, hruške, jablane ali lipe.
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine
1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m², lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije.
Velikost GE se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po
modernizaciji, legi, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

63. člen
3.4.2.2.05
.vs - GE domačije v strnjenem vaškem okolju
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): A - površine razpršene poselitve, SK - površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je lahko bivanju in kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in
terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega in primestnega okolja.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica pod pogoji za
zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
Kot glavna stavba so dopustne tudi obstoječe zakonito zgrajene nestanovanjske stavbe.
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

54
55

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem
se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.
Redakcijski popravek.
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Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).
-

objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in
ribogojnica,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,

-

objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in
rib, kisarna, mlin.

Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510
Avtomehanične in mMizarske56 delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč57
ter skladišč nevarnih odpadkov58), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo pridelavo (le rastlinjaki),
12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov, 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli,
moteli), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev59, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb60), 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov,
trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,
krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče,

-

drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje61.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK, SS - površine podeželskega naselja62 in SS – stanovanjske površine je
FZ do 0,50.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Glavna stavba je z glavno fasado lahko postavljena
le na gradbeno linijo najpomembnejšega javnega prostora.
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem, kot so orehi, hruške, jablane ali
lipe, ipd.). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene.
Izmed ograj in živih mej so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do
višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine
(3.4.1.12).

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so
klasificirane pod šifro 12304.
57 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
58 Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov ne dopušča.
59 Briše se šifra 12120 v GE .vs (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne
oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev,
kot so npr. mladinska prenočišča idr.).
60 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – konferenčne in kongresne stavbe
so klasificirane pod šifro 12204.
61 Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.
62 Redakcijski popravek (usklajeno z 62. členom)
56
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4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 2000,0 m2, lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-C
64. člen
3.4.2.2.06
.js - GE Javne stavbe

1.0

Podtipi: .jsk- GE javne klasične stavbe
.jsm- GE modernistične javne stavbe
.jsp- GE paviljonske stavbe
.jgd- GE gasilskega doma
.jzp- GE železniške postaje
.jsg- GE javne stavbe v gozdu
.jps- GE poslovilne stavbe

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): BC – športni centri, CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, CD - druga območja centralnih dejavnosti, SK - površine
podeželskega naselja, A - območja razpršene poselitve.
Namembnost GE: namenjena je le kvartarnim dejavnostim - družbeni infrastrukturi. V primeru odsotnosti javnih programov je
lahko do 50 % koristnih površin namenjenih tudi terciarnim dejavnostim ali izjemoma bivanju, vendar slednje le zunaj pritličja.
Podtip GE javna stavba v gozdu (.jsg) je lahko tudi na PNRP: BT na območjih površin za turizem, namenjena razvoju urbanih
površin s posebno funkcijo, turistični ponudbi oziroma turizmu, kjer so poleg začasnega bivanja v manjšem obsegu dovoljene tudi
terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali).Podtip GE javna poslovilna stavba (.jps) je lahko vzpostavljena le na NRP CD druga območja centralnih dejavnost; GE je prostor posebnega javnega značaja namenjen izključno dejavnostim povezanim s
pokopališko dejavnostjo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

- .jsk- GE javne klasične stavbe: klasična javna stavba,
- .jsm- GE modernistične javne stavbe: modernistična javna stavba - visoka največ do E3,
- .jsp- GE paviljonske stavbe: osnovni ali podtip paviljonske stavbe (le ena) - eno etažna (E1),
- .jgd- GE gasilskega doma: trško-mestna hiša ali klasična javna zgradba (le ena) - visoka do
največ E2, če ni opredeljeno drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben (sušilni)
stolp oziroma sušilni silos, ki lahko sega največ za eno višino strehe nad sleme strehe osnovnega
kubusa glavne stavbe,
- .jzp- GE železniške postaje: gradnja novih stavb ni dovoljena, obstoječe stavbe se varujejo kot
kvaliteta in posebnost, katerim ni dovoljeno spreminjati gabaritov in arhitekture osnovnega
kubusa,
- .jsg- GE javne stavbe v gozdu: paviljonska stavba – visoka do E1 ali hiša na podeželju (le ena),
visoka do največ E2, pri čemur je dovoljena tudi E1+M, če ni opredeljeno drugače. Stavbna
struktura naj se tudi oblikovno prilagodi razmeram konteksta lokacije v naravnem okolju,
- .jps- GE javne poslovilne stavbe: paviljonska stavba ali podtip odprta paviljonska stavba visoka
do E1. Nove stavbe (poslovilne vežice) morajo biti v arhitekturnem izrazu podrejene eventualnim
dominantnim nosilcem prostorske identitete na območju.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

- .jsk- GE javne klasične stavbe: gradita se lahko največ dve pomožni stavbi, do višine E2.
Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni
objekti in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica,
- .jsm- GE modernistične javne stavbe: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se
lahko gradi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot
dopolnitev obstoječe pozidave-nadstrešnica, visoka največ E1,
- .jsp- GE paviljonske stavbe: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot
nezahteven in enostaven objekt, in sicer le nadstrešnica, kolesarnica, lopa (samo kot enostaven
objekt),
- .jgd- GE gasilskega doma: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot
nezahteven in enostaven objekt, in sicer le majhna stavba,
- .jzp- GE železniške postaje: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se lahko gradi le
po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot dopolnitev
obstoječe pozidave-nadstrešnica do višine E1,
- .jsg- GE stavbe v gozdu: gradi se lahko največ ena pomožna stavba do višine E1. Ob tem se
lahko gradita še do največ dve stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in
sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica. Dovoljena je
tudi postavitev objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (le mlin, sušilnica sadja
in rib) in objekta za rejo živali (le ribogojnica) ter ena stavba kot kmetijsko-gozdarski objekt –
nezahtevni objekt,
- .jps GE poslovilne stavbe: pomožne stavbe niso dovoljene. V primeru, da so na območju druge
vrste stavb, so na njih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.
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2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

Na vseh podtipih je dovoljena gradnja sledečih objektov:
-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom,
začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih
objektov po tem odloku. Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in
ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, ipd.).

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do največ 0,7.

Glavna fasada glavne stavbe naj bo vzpostavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor,
podrejen merilu pešca. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb.
V podtipu .jps morajo posegi na GE zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z
ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem
kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode,
dostop do zbiralnikov odpadkov ter za ustrezen njihov odvoz.
Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se ohranjajo/vzpostavljajo urbane funkcionalne
umestitve v posameznem prostoru oziroma da se le-te, glede na podtip, po potrebi nadgrajujejo
z elementi hortikulturnih ureditev. Na območju med najpomembnejšim javnim prostorom in
glavno fasado glavne stavbe, fizične ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene.
V podtipu .pps naj se zunanje ureditve GE urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne funkcionalne
povezave, pešpoti oziroma javni dostopi do grobnih polj na območju GE pokopališča. Ograje naj
bodo oblikovno usklajene in prilagojene GE pokopališč oziroma njihovi vlogi v prostoru.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 5000,0 m2. GE ni dovoljeno deliti.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom, razen na območjih, kjer je GE
določena na PNRP IK in zanjo veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.

65. člen
3.4.2.2.07
.pj - GE posebne javne stavbe
1.0

Podtipi: .pjc– GE cerkve
.pjg– GE gradu, dvorca
.pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, CD - druga območja centralnih dejavnost.
Namembnost GE: namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega
javnega značaja, s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora posamezne GE naj
bo usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, to je iz izvorne namembnosti objekta. Tako stavbam v GE podtipih .pjc
in .pjo, izvorne namembnosti ni dovoljeno spreminjati.
Stavbe v GE gradu, dvorca z oznako .pjg so lahko namenjene tudi bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim. V GE ni dovoljena
industrijska oblika proizvodnje ali skladiščenje. Slednje je dovoljeno do 30 % površine, v kolikor gre za vsebine, ki so neposredno
povezane z upravljanjem dejavnosti kvartarnega ali terciarnega sektorja (na primer depoji umetnin pri galerijah, ipd.).
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

63

Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe.
Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko: 12620 Muzeji, arhivi63 in
knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne
uporablja v druge namene.

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

3.0

Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so dovoljene tudi: 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen
blokov, stolpnic), 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske
stavbe za druge posebne družbene skupine (le domovi za starejše, samostani, zavetišča), 12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije).
- .pjc– GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene,
- .pjg– GE gradu, dvorca - lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe; vse do višine E2. Pomožne
stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in
sicer le: pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj,
senik, kašča, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, majhna stavba kot dopolnitev
obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek.
Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo
pridelavo64 (le rastlinjaki),
- .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- pomožne stavbe niso dovoljene.
- .pjc– GE cerkve - ograja, podporni zid (3.4.1.16) ter urbana oprema (3.4.1.17); razen čakalnic,
nadstrešnic, igrišč in igral ter kioska,
- .pjg– GE graščine, dvorca, ograja, podporni zid (3.4.1.16), čebelnjak, vrtina ali vodnjak kot
dekorativni element ter bazen, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam: odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na
prostem, objekt za oglaševanje: reklamni stolp ter urbana oprema (3.4.1.17),
- .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- urbana oprema (3.4.1.17); razen igrišč in igral ter
čakalnic in nadstrešnic ter kioska.
V podenotah zbiralnika za kapnico ni dovoljeno graditi.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave, v tlorisu, odmiki
stavb

/

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z izvorno ureditvijo
oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem
kontekstu. Možni so le posegi, ki:
- so usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije) v kolikor gre za spomenik oziroma s strokovnimi merili varovanja
in razvijanja ambientalnih kvalitet javnega prostora,
- ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, hortikulturne elemente in ureditve,
- strokovno sanirajo vse identificirane probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg vsaj posredno
zadeva.
Zunanje ureditve GE se naj ureja tako, da se v čim večji meri ohranja in razvija kvalitete
funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov.
GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo mejo, ipd. Izjema je le .pjg– GE gradu, dvorca.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje vplivnega območja ureditve oziroma tudi
zmanjševanje EUP.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Obstoječa stavbna struktura se ohranja in varuje po merilih varstva kulturne dediščine. Ohranja
naj se pojavnost in vedute. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so
gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
GE tipa .pjo- obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan zgolj simbolno, je
spominski sklop s stavbo v pripadajočem prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno z
visoko drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi ureditvami. Varujejo se kot prostorska in
ambientalna celota.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

66. člen
3.4.2.2.08
.tm - GE trško-mestne hiše
1.0

Podtip: .tmn- trško mestne hiše v nizu

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): SS – stanovanjske površine, SK - površine podeželskega naselja, C – območja centralnih dejavnosti: CU - osrednja
območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je le bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

64

Trško mestna-hiša - visoka največ do E2 +M.
Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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- sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo (v korist
sekundarnega kubusa),
- širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem delu GE.
Podtip - .tmn: trško-mestna hiša v nizu, visoka največ do E2.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,

-

tri in večstanovanjske stavbe 11220, razen stanovanjskih blokov in stolpnic,

-

skladiščna stavba 12520, razen rezervoarji in silosi.65

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob
tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so:
-

12420 Garažne stavbe (le garaže)66,

-

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe67 (le pokrite skladiščne površine
(3.4.1.09)).

Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih
delavnic68).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,70.

Glavna fasada glavne stavbe naj bo postavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu
javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor,

Upoštevana je SD4/5 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19). V tem postopku pa gre za popravek spremembe iz SD4/5
OPN (Ur. l. RS 70/19) – redakcijski popravek: določilo se napiše v Preglednico 1, saj velja kot PPIP za EUP KL51.tm.
Obrazložitev: Upoštevana je Lokacijska preveritev za KL51. Vendar zaradi strukture Odloka in Preglednice to določilo
napišemo v PPIP, ne v Odlok (glej Preglednica 1, KL51).
V Ur.l. RS, št. 70/19 za KL51 piše:
(1) Za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev se v četrtem odstavku v točki
2.1, 66. člena OPN:
– pika na koncu tretje alineje nadomesti z vejico,
– doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– skladiščna stavba 12520, razen rezervoarji in silosi.«.
(2) V točki 4.4 66. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Četrta alineja četrtega odstavka točke 2.1, tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI), skladiščna stavba
12520, velja samo za obstoječ objekt na EUP KL51.tm.«.
66 Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018): dopušča se tudi gradnjo kolesarnic in pokritih parkirišč
v tej GE.
67 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
68 Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v
območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.
65
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podrejen merilu pešca, praviloma brez ograj. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb
(pomožnih stavb).
4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd., izjema so le obstoječe zidane ograje, na katerih
so dovoljene rekonstrukcije in sanacije.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m2.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Četrta69 alineja četrtega odstavka točke 2.1, tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI), skladiščna stavba
12520, velja samo za obstoječ objekt na EUP KL51.tm.

Tipi gradbene enote s prevladujočo PNRP-I
67. člen
3.4.2.2.09
.kz - GE kozolca
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): IK - objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je lahko le kmetijski ali gozdni dejavnosti.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Obstoječa stavbna struktura – kozolec, obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritov.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Niso dovoljene.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik

3.0

(3.4.1.08).

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Obstoječa.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Nadomestna stavbna struktura mora ohraniti obstoječo orientacijo.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Obstoječe razmerje zelenih površin naj se ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer lahko
utrjene, vendar morajo biti v vsakem primeru zatravljene. Srednjerasla vegetacija, neavtohtone
vrste dreves in iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

68. člen
3.4.2.2.10
.gp - GE gospodarskega poslopja
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

69

Popravek spremembe iz SD4/5 OPN zaradi redakcijskega popravka oz. uskladitve s strukturo Odloka in
Preglednice 1: določilo se napiše v Preglednico 1, saj velja kot PPIP za EUP KL51.tm. (obrazložitev: PPIP-e se piše
v Preglednico in ne v Odlok o OPN Sevnica.) Glej tudi zgornjo obrazložitev.
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(PNRP): IG – gospodarske cone, IK - objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je lahko le kmetijski ali
gozdarski dejavnosti ter ribištvu.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Predvsem obstoječe kmetijsko-gozdarske stavbe. Nove stavbe se oblikujejo po merilih pomožne
stavbe.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Niso dovoljene.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

- Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
(3.4.1.08).
- Ograja, podporni zid (3.4.1.16).
- Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: silos70.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do0,80.

Nadomestna gradnja mora ohraniti obstoječo orientacijo ter gradbeno linijo, v kolikor ni v
grafičnem delu ali v posebnih merilih opredeljeno drugače.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Razmerje do zelenih površin naj se ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer lahko utrjene,
vendar morajo biti v vsakem primeru zatravljene. Srednjerasla vegetacija, neavtohtone vrste
dreves in iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd., dovoljene so le
ograje za pašo živine - plot (3.4.1.12).

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

69. člen
3.4.2.2.11
.odi - GE kmetije z industrijsko proizvodnjo
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): SK - površine podeželskega naselja, A - površine razpršene poselitve, namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem
vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, znotraj meril opredeljene stavbne strukture in v pogojih
intenzivnega podeželskega okolja.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju – visoka do E2+M.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš.

Na gradbeni enoti se lahko gradita dve glavni stavbi, hiša na podeželju in pomožni objekt za
potrebe dejavnosti. Dovoljena je tudi gradnja dveh pomožnih stavb kot glavnih stavb brez hiše
na podeželju.
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob
tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).

70

-

objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in
ribogojnica;

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,

-

objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in
rib, kisarna, mlin.

Redakcijski popravek: Dodano na podlagi pobude občine.
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Tipi objektov- pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12420 Garažne stavbe, 12510
Avtomehanične in mMizarske71 delavnice in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in
skladišča skladiščne stavbe72 (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih
odpadkov 73(3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo pridelavo74(le rastlinjaki), 7512712
Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov76, 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic77).
Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se velikost objekta in oblikovanje prilagaja
tehnološkem načrtu. Pri večjem razponu stavbe (nad 15,0 m) so lahko strehe nižjega naklona ali
ravne z minimalnim naklonom. Višina slemena ne sme presegati višino slemena okoliških objektov
v radiju 100,0 m.
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,
krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije
4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so lipe, orehi, hruške, jabolka, ipd..
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine
1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so le grajene ograje za pašo živine,
varovalne in protihrupne ograje.
Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših.
Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po
modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih
kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le po pridobitvi kulturnovarstvenega
soglasja.
Silosi so lahko višji in so lahko locirani tudi kot samostojne stavbe.

70. člen
3.4.2.2.12

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so
klasificirane pod šifro 12304.
72 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
73 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih
odpadkov ne dopušča.
74 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
75 Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) ter določitev pogoja, da se v območjih GE kmetija z industrijsko
proizvodnjo dopušča vse stavbe za rastlinsko pridelavo, ne le rastlinjake.
76 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
77 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so
klasificirane pod šifro 12304 in se jih v tej GE dopušča, kot tudi druge stavbe storitvenih dejavnosti, razen avtopralnic.
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.gs - GE gospodarske stavbe
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): IG - gospodarske cone, IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, IP – površine za industrijo, namembnost GE:
namenjena je dejavnostim primarnega, sekundarnega sektorja, skladiščenju in terciarnemu sektorju (le neživilski trgovini). Pri
tem ima lahko vsaka enota tudi pisarniško upravne prostore.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Gospodarska stavba ali modernistična javna stavba, višine do E3, ali trško - mestna hiša, višine
do E2.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob
tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v
izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno
pripadajoči dejavnosti. Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa glavna stavba - gospodarska
stavba) v sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo na GE v vlogi glavne stavbe vzpostavljena
stavba tipa glavna stavba: modernistična javna stavba, v kateri naj bo organizirana tudi uprava
predmetne dejavnosti GE (3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja gospodarske stavbe je lahko le na
eni od kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m).
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510
Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn), 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
skladiščne stavbe78 (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko
predelavopridelavo79, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave
(razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb80), 12301
Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic)
za neživilske dejavnosti, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice8182).
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80; faktor izkoriščenosti največ 1,0.

V primeru, ko je za GE v posebnih merilih opredeljen drug tip glavne stavbe, naj se stavba tipa
gospodarska stavba, organizira v sekundarnem delu GE, po merilih oblikovanja dvorišča.

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno.
Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z
žično ograjo višine do 3,0 m, razen v varovalnem pasu cest, kjer ograja ne sme posegati v polje
preglednosti in je za postavitev potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 5000,0 m2, lahko pa je večji zaradi zahtev dejavnosti.

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
80 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
81 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
82 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018) ter določitev dopustnosti
vseh stavb te šifre v GE gospodarske stavbe, saj so skladne z dejavnostjo te GE.
78
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4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

71. člen
3.4.2.2.13
.ip - GE industrijske proizvodnje
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE

(PNRP): IP - površine za industrijo, namembnost GE: namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja ter z njo povezanimi
dopolnilnimi dejavnostmi, upravi in poslovnim programom.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Industrijske hale, katerih višinski gabarit je odvisen od tehnologije proizvodnih procesov,
obstoječa klasična javna stavba ali modernistična javna stavba, visoka do največ do E3 ali trško
- mestna stavba, visoka do E2.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu, in
začasnih objektov po tem odloku. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot
nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v
izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno
sekundarni dejavnosti. V tem primeru je lahko postavljena še ena stavba tipa industrijska hala,
vendar ta višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote dopustne višine obstoječe okoliške
stavbne strukture glavnih stavb.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12304 (le avtopralnice in
avtomehanične delavnice)83, 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in
skladiščaskladiščne stavbe84.
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80.

Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v stavbni strukturi oblikujejo predvsem upravno
poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
Tip in merilo glavne stavbe se določita na podlagi meril harmonične integracije te stavbe v
prostorski kontekst, še posebej v obulični niz. Stavbni volumni na robovih naselij naj bodo znižani
v skladu z merili prostorskega konteksta, do zgolj pritličnih stavb na zunanjem robu naselja.
Parkirišča so lahko locirana ob stavbi ali za njo, v odvisnosti od prostorske možnosti.
Velike utrjene površine večjega obsega (nad 1000,0 m2) naj se strukturirajo z visokoraslo
vegetacijo, v kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to izvedljivo (na primer parkirišča).
Zunanji robovi GE naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno srednje in visokoraslo vegetacijo.
Tudi na problematičnih stikih z drugimi naselbinskimi strukturami naj se cezura
vzpostavi/povezuje s srednje ali visoko raslo vegetacijo.

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018), kjer so avtomehanične po novem
klasificirane pod šifro 12304 in ne več pod 12510.
84 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
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Na območju javnega prostora med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom ter
na širšem območju vhoda, naj ne bodo vzpostavljeni ozki, trakasti pasovi zelenic ali manjše
zatravljene površine, če že, naj bodo to le zelenice večjega merila.
Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z žično ograjo višine do 3,0 m v zeleni ali sivi barvi,
razen ob cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za postavitev potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Velikostni red GE je od 500,0 m2 naprej.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije
4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Stavbna struktura najvišjih delov stavb (stolpi, dimniki, ipd.) naj ne presega višinskega merila
naselbinskega telesa. Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B
71.a člen85
3.4.2.2.13a
.btk - GE za kmečki turizem
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE

(PNRP): BT - površine za turizem:
btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v
manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v
okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oz.
upravljavca GE.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus
ter tipi streh).
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,

-

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,

-

12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

-

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske
klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve,
nege in zdravstvene oskrbe in podobno,

-

12650 Stavbe za šport,

-

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: - zavetišča in hoteli za živali, pesjaki,
konjušnice in podobno,

-

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,

-

241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

Na gradbeni enoti s PNRP BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega
člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne
stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva,
gostinstva, zdravstva.
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb, faktor zazidanosti
4.0

Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven
objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

Uskladitev s SD4 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19) – v SD4 OPN je bil dodan 71.a člen, ki se v SD3 ne prikazuje
kot sprememba, saj gre za uskladitev z veljavnim SD4 OPN Sevnica.
Ker pa gre za tip gradbene enote s prevladujočo PNRP-B, ki je že določen v 85.a členu, GE .ph, se ga prestavi na
ustrezno mesto – za 85.a člen se doda nov, 85.b člen. Gre za redakcijski popravek oz. za prestavitev zaradi
uskladitve s strukturo Odloka.
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4.1
Organizacija
prostora
4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene.
Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

4.5

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico.
Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in neprepustne greznice je treba urediti v skladu s
predpisi.

Omilitveni ukrepi

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- Z
72. člen
3.4.2.2.14
.zsr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(PNRP): ZS - površine za oddih, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo
v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1 za
namene pripadajoče športne/rekreacijske dejavnosti.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma
nezahteven objekt, in sicer le lopa ali nadstrešnica, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe.
Izjemoma, glede na naravo začasnih prireditev, je lahko vzpostavljena tudi montažna sanitarna
enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m2 ter vzpostavljena pod
pogojem, da je zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena odstranitev.
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.
Pomožne stavbe je dopustno zgraditi pred gradnjo glavne stavbe86.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), oder z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na
prostem in pokritega prireditvenega prostora kot začasnih objektov po tem OPN, ob javnih
prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve
(osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.).

Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna igrišča (razen avtomobilskih,
motorističnih ali prizorišč konjskih dirk, garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas (razen živalskega vrta in vzletišča).
3.0

86

Dopustna izraba prostora GE

Dodano na podlagi razvojnih potreb.
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3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Na GE naj bo zasajenih vsaj 25 % površin.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve, stavbe in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi
posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. Ograje so lahko le žičnate/prosojne, v zeleni
ali sivi barvi.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa GE
in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter obstoječe kvalitetne
hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

73. člen
3.4.2.2.15
.zpa - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZP - parki; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju
zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših
dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1, z največ eno javno dejavnostjo.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma
nezahteven objekt, višine E1.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske
kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo pridelavo87 (razen drevesnic in
podobnega).
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne
tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem,
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni
komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne
prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd).

Tipi objektov, (razen stavb) po Klasifikaciji, so lahko le: 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas (le otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki).
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Raščen travni teren z vzdrževano vegetacijo naj pokriva vsaj 70 % površine parka. Nove poti naj
se izvajajo le v peščeni ali tlakovani izvedbi. Števila visokoraslih dreves glede na stanje ob
sprejemu akta ni dopustno zmanjševati.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

87

/

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
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4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v
sistemu zelenih urbanih površin.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa GE
in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter kvalitetne
hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega
dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

74. člen
3.4.2.2.16
.zvr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za vrtičkarstvo
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin, ZV – površine za vrtičkarstvo, namembnost GE: namenjena je
ohranjanju in razvoju zelenih površin, s funkcijo individualne drobne pridelave kmetijskih pridelkov.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na posamezni GE se lahko gradi največ eno pomožno stavbo GE, ki se gradi le po Uredbi: vrtna
lopa do višine E1 ali zabojnik (oboje za shranjevanje orodja), ki naj bosta v celotnem EUP
oblikovana enotno.
Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe.
Vrtne lope naj bodo oblikovane v skladu s sledečimi merili: največja velikost 2,0 m x 2,0 m, v
leseni konstrukciji, z leseno fasado s horizontalnimi deskami ter krite s streho z naklonom - tipa
dvokapna streha ali enokapna streha, vendar enotno oblikovane v posamezni EUP.
Izjeme: V sklopu enotnega EUP večjega obsega (površine vsaj 1500,0 m2) se lahko gradi tudi
skupna stavba, velika največ 60,0 m2, ki zadostuje potrebam vseh vrtičkarjev. Dopustna je urbana
oprema – igrišče z igrali, s klopmi in koši za odpadke ter montažna sanitarna enota za potrebe
celotnega območja. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m2 ter
vzpostavljena pod pogojem, da občina, kot lastnik le-te, zagotovi njeno vzdrževanje in urejanje.

2.3
Ostali dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

3.0

-

vodno zajetje – ribnik, vodnjak, pomožni letališki ter pomožni objekt za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov.

Izjeme: V sklopu večjih ureditev EUP, je potrebno zagotoviti izgradnjo oziroma vzdrževanje in
javni dostop do tekoče vode in dostop do zbiralnikov odpadkov (ekološki otok), pri čemer občina
skrbi tudi za ustrezen njihov odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem
in urejenem mestu.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Na GE naj bo vsaj 70 % površin namenjenih gojenju rastlin, 30 % za postavitev enostavnih
objektov (vrtne lope s pripadajočo zunanjo ureditvijo).

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Med GE naj se uredijo notranje ločevalne oziroma dostopne pešpoti. Dovoljena je ograditev
celotnega območja EUP, ograje so žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi, visoke največ do 2,0
m ali kot leseni plotovi, visoki do 1,5 m.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red od 50,0 m2 do 250,0 m2.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE/EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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75. člen
3.4.2.2.17
.zdz - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZD - druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena
je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo
namensko rabo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni
letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov,

-

dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom,
začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih
objektov po tem OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve,
potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.).

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Na GE je potrebno ohranjati obstoječ gozdni sestoj oziroma v primeru odstranitve in zgostitve
gozdnega sestoja/dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu
zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograditi.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

76. člen
3.4.2.2.18
.zvo - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z- območja zelenih površin: ZD- druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena
je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo
namensko rabo.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni

-

grajena urbana oprema,

-

vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne,

-

pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
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objekti (razen stavb) po
Uredbi
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

GE na območjih obvodne ureditve lahko ohranjajo obstoječo kmetijsko rabo površin. Ob tem so
dopustne sledeče ureditve:
- ureditev javnih površin,
- postavitev in ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi,
- postavitev parkovne opreme - klopi za počitek,
- poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge vodotoka ni dovoljeno, razen v primeru
sanacije po naravnih nesrečah,
- odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru odstranitve
dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih
površin. GE ni dovoljeno ograditi.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in
vzdrževanja. Dovoljeni so ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave oziroma, prispevajo k
izboljšanju hidromorfoloških in biotskih lastnosti območja. Na območju GE veljajo merila III.
stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

77. člen
3.4.2.2.19
.zpk - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZK- pokopališča, namembnost GE: prostor je namenjen izključno
dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s simbolnimi ureditvami pietete do preminulih.
V primerih, ko je v sklopu obstoječega pokopališča obstoječa cerkev, je v tem delu dovoljena PNR C- območje centralnih
dejavnosti, CD- druga območja centralnih dejavnosti oziroma dejavnosti, vezane na le-to.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

grajena urbana oprema,

-

vodnjak,

-

pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16),

-

dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika, kot začasnega objekta po tem odloku
(3.4.1.11).

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Na obstoječih stavbah so dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

V sklopu pokopališke ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo, oziroma vzdrževanje in javni
dostop do tekoče vode ter dostop do zbiralnikov odpadkov, pri čemer nosilec pokopališke
dejavnosti skrbi za njihov ustrezen odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to
opredeljenem in urejenem mestu (ekološki otok).
Zunanje ureditve naj omogočajo javne dostope do pokopališča, v poslovilne objekte in do zunanje
ureditve pokopališča - pešpoti, ter prostorsko, funkcionalno in simbolno avtonomnost posameznih
grobnih polj. Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih
urbanih površin.
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4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na pokopališčih, ki vključujejo obstoječe cerkve, naj bo obodno obzidje ohranjeno kot eden
osnovnih simbolov označitve pokopališča.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- P
78. člen
3.4.2.2.20
.jp - GE središčnega javnega prostora

Podtipi: .jpp: GE javnega parkirišča
.jpa: GE avtobusnih postajališč

1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): P - območja prometnih površin, PO - ostale prometne površine, SS – stanovanjske površine,
namembnost GE: površina središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v merilu pešca, temu podrejenemu
odvijanju prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov, ipd.).
GE podtipa .jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in eventualnim občasnim prireditvam.
GE podtipa .jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Stavb ni dovoljeno graditi.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Pomožnih stavb, razen začasnih po tem odloku, ni dovoljeno graditi.
Začasne stavbe po tem odloku so kioski oziroma tipski zabojniki (3.4.1.11). Odvijanje občasnih
javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega motornega prometa. V
odločbi o priglasitvi javne prireditve mora biti naveden tudi termin dovoljene postavitve začasnih
objektov in naprav za predmetno prireditev.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

Izjeme: pri podtipu .jpp je dovoljeno vzpostaviti trajni pomožni objekt za potrebe osebja, ki
parkirišče vzdržuje, objekt je lahko velik do 15,0 m2 ter nadstrešnico – javno kolesarnico.
Pri podtipu .jpa je dovoljeno trajno postaviti le nadstrešnico pod naslednjimi pogoji:
- postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora;
- praviloma naj bo vzdolžne oblike v razmerju širine:dolžini 1:1,5,
- ima le eno etažo (E1),
- stavba je lahko velika do 12,0 m2,
- priporočljiva je lesena konstrukcija, odprta z vsaj ene (praviloma čelne) strani,
- streha je lahko tipa ravna streha.
Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dovoljeni v sferi javnega, so v
javnem prostoru GE .jpp dovoljeni še :
ograje in podporni zidovi,
-

pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne
razsvetljave, cestni silos,

-

pomožni komunalni objekti.

Ob javnih prireditvah je dovoljena začasna vzpostavitev urbane opreme (3.4.1.17 - le klopi, mize
in koši za smeti) ter druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev,
ozvočenje, varnostni sistemi, itd.). Kot začasni objekt po tem OPN je dovoljena postavitev
odprtega sezonskega gostinskega vrta, odra z nadstreškom in začasnih tribun za gledalce na
prostem.
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

/

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dovoljene so talne ureditve, hortikulturne ureditve in urbana oprema za javno rabo. Ureditev
naj bo izpeljana v nivoju javnega prostora za neoviran dostop pešca na celotni površini.
Postavitev nadzemnih elementov infrastrukture (na primer: elektro transformatorjev, ipd.) ni
dovoljena.
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4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Za vzdrževanje površine EUP in javnih naprav ter režima urejanja je odgovorna pristojna občinska
služba oziroma pooblaščeni koncesionar. Ta je dolžna vzdrževati režim v skladu s točko 4.4 meril
in pogojev glede na podtip GE.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Ureditev (trajna in v času občasnih ureditev) se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi
javnega natečaja. Način izvedbe ureditve utrjenih talnih površin (travnata, tlakovanje) je izbira
investitorja. Nove parkirne površine, ki imajo več kot 10 PM, naj se ozelenijo, in sicer se zasadi
vsaj eno drevo na 4 PM.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

79. člen
3.4.2.2.21
.in - GE infrastrukturnega objekta

1.0

Podtipi: .ičn- GE čistilne naprave
.ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov
.ike- GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture
.ieo- GE ekološkega otoka
.ido- GE deponija za odpadke

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E - območja energetske infrastrukture, T88 – območja komunikacijske infrastrukture, O območja okoljske infrastrukture; namembnost GE: po OPN:
- O: .ičn- GE čistilne naprave,
.ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov,
.ieo- GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov),
.ido- GE deponije za odpadke.
V GE podtipa .ieo in .ido se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s področja
varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev).
- GE: .ike – GE objekta komunikacijske89 in energetske infrastrukture.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prostorskih
ureditev za proizvodnjo in prenos električne energije ter komunikacijske90 infrastrukture.
V GE podtipa .ike se objekti komunikacijske in energetske distribucijske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se
dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi
javnimi pooblastili.
V GE podtipa .ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne energije, ki so zgrajeni na podlagi
upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja
elektroenergetskih objektov, naprav in prostorske ureditve za nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje električne
energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za vzpostavitev
čistilne naprave (.ičn), za vodohran oziroma vodno zajetje (.ivc), za razdelilno plinsko 91postajo
ali elektroenergetsko stikališče, za transformatorsko postajo, za objekte in naprave za proizvodnjo
električne energije in telekomunikacijske objekte (.ike) ali druge javne infrastrukturne potrebe pomožni objekti vodne infrastrukture, čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu z osnovnim namenom
GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska obdelava fasad kot sama zasnova. Stavbe
naj imajo strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Gradnja stavb je dovoljena le v skladu z Uredbo, in sicer le stavb, ki so neposredno vezane na
dejavnost v EUP. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših vedut
ter tekstur v prostoru kulturne krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva, ipd.).
Tovrstni stolpni objekti (naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri
nevtralizirani, z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli sivi barvi.

Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
90 Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
91 Izbrisano na podlagi 1MN Plinovodi.
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2.3
Ostali dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi
3.0

- ograja, podporni zid (3.4.1.16), priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, pomožni komunalni objekt, objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih
pojavov.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

/

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo organizirani in
oblikovani minimalistično, z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino
zemlje. Stavbe imajo lahko strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na tehnične pogoje funkcioniranja, v največji možni meri
integrirani v krajino, z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah.
Pogoje fizičnega varovanja naj se v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi ureditvami.
Dopolnilno se za ta namen, v kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video,
itd.), lahko uporablja le žična ograja v naravni barvi kovine ali zeleni barvi. V odprtem prostoru,
pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo v oporne zidove - škarpe
(3.4.1.16) praviloma visoke do 1,0 m, vendar (v eni kaskadi) največ 2,0 m. GE, razen podtipa
.ieo, naj bodo v celoti ograjene. V GE podtipa .ido naj se umesti tudi vratarnico. Območje GE
podtipa .ieo je potrebno primerno ozeleniti in tako preprečiti vizualno degradacijo okolice.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

GE je lahko velika le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično kakovostno in racionalno
ureditev objekta ter optimalno integracijo objekta v okolje.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Zbirno mesto odpadkov (.ido) je potrebno urediti tako, da so zagotovljeni higienski pogoji in da
ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje objekte oziroma da območje ne povzroča
večjih motenj v okolju.
Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

80. člen
3.4.2.2.22
.p - GE prometne infrastrukture
1.0
Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE
(ONR): stavbna zemljišča; (PNR): PC - območje prometnih površin- površine cest, PŽ - območja prometnih površin - površine
železnic; namembnost GE: Po pravilniku OPN.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju prometnih koridorjev- le obstoječe ureditve.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE.
2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

/

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

/

2.3
Ostali dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

/

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

/

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

/

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

/

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

V območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Dovoljena so vzdrževalna dela ob pogojih pristojnega soglasodajalca. Ureditev mora biti v skladu
z oblikovnimi, funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami pristojnega soglasodajalca.
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Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- A
81. člen
3.4.2.2.23
.od - GE domačije v odprtem prostoru
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): A - površine razpršene poselitve, S - območja stanovanj: SK - površine podeželskega naselja,
namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, znotraj
meril opredeljene stavbne strukture, v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih
stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP.
Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet za
vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob
tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba).

-

objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in
ribogojnica,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak,
silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna
goriva,

-

objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in
rib, kisarna, mlin.

Tipi objektov - pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510
Avtomehanične in mMizarske92 delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča skladiščne stavbe93 (razen hladilnic in specializiranih skladišč
ter skladišč nevarnih odpadkov 943.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo pridelavo95 (le
rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov96,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov,
motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev97, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov,
veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620
Muzeji, arhivi98 in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
94 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih
odpadkov ne dopušča.
95 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
96 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
97 Briše se šifra 12120 v GE .od (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne
oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev,
kot so npr. mladinska prenočišča idr.).
98 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
92
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2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno
igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni
objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,

-

pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,
krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče,

-

drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje99.

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora, je ob
vzpostavitvi dvorišča v primarnem delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa
pomožne stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi
pomožna stavba. Dvorišče se praviloma vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine
naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so: orehi, hruške, jablane ali lipe.
Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed
ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine
1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so le ograje za pašo živine (3.4.1.12).

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 3000,0 m2. Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe
prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in
vitalnosti kmetije.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

4.5

Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projektno, lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih
voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav.
Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice v bližini pomožne stavbe ter nepropustne greznice je
potrebno urediti v skladu s predpisi.

Omilitveni ukrepi

Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

82. člen
3.4.2.2.24
.z - GE zidanice in vinske kleti za vinotoč
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Av - površine razpršene poselitve-vinogradništvo namembnost GE: namenjena je kmetijski
dejavnosti - pridelavi in shranjevanju vina in sadja in na osnovi grozdja in sadja izdelanih produktov. Dovoljena je tudi pridelava
in hramba sadja oziroma manjša kmetijska proizvodnja (vinogradništvo, sadjarstvo) ter začasno bivanje. GE je vezana na posest
obdelovalnih površin za eno od naslednjih kultur (najmanjše obdelovalne površine) - za zidanico:
vinograd za vinsko trto - 20 arov na K1 ali 10 arov na K2 ali
intenzivni sadovnjak avtohtonih pečkarjev in/ali koščičarjev v skladu s sortnim izborom za Republiko Slovenijo - 50 arov.
Za vinsko klet za vinotoč je potrebno najmanj 30 a površine zasajene z vinsko trto. Intenzivni vinograd ali sadovnjak mora biti
vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število

99

Zidanica (le ena) ali vinska klet za vinotoč (le ena), obstoječa zakonita zgrajena stanovanjska
stavba.
Obstoječi zakonito zgrajeni stanovanjski objekti se urejajo po določilih GE .od oziroma stavbno
tipologijo hiše na podeželju.

Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.
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Sprememba zidanic v stanovanjske stavbe ni dopustna.
2.2

Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.

Pomožne stavbe

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti po Uredbi (razen
stavb)

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,
rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
kolesarska pot, pešpot in podobne, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in
namakanje (razen bazena za kopanje), objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt,
pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

-

Ob vinotočih so dopustne majhne stavbe do 50,0 m2 kot so: nadstrešek, letna kuhinja, zimski
vrt in podobni objekti.

Svetlobni panoji na zidanicah niso dovoljeni.
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje
4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije
4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na vinogradniških območjih faktor zazidanosti ni določen. Velikost stavbe je odvisna od GE in
predpisanih obdelovalnih površin vinograda ali sadovnjaka. Stavba se locira znotraj določene
GE, funkcionalne površine stavbe (dovoz z manipulativnimi površinami) so dovoljene tudi na
kmetijskem zemljišču v neposredni bližini določene GE.

Pri zidanici naj bo zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto za gospodarsko vozilo (traktor s prikolico,
ipd.), pri vinski kleti pa v skladu s splošnimi kriteriji PM za GE. Odprti useki in nasipi ne smejo biti
višji od 3,0 m. Novi in povečani podporni zidovi so lahko obdelani kot škarpe iz lokalnega apnenca
s poglobljenimi fugami, dovoljene so kombinacije z betonom, opeko in lesom. Varovalne ograje
nad opornimi zidovi so lahko izdelane v obliki plotov ali brajd.
Rezultat parcelacije naj zagotavlja izpolnjevanje kriterijev velikosti obdelovalnih površin,
navedenih v točki 1.0.
Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot na vseh vrstah stavbnih zemljišč
83. člen
3.4.2.2.25
.x - GE s posebnimi režimom urejanja
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z določili v posebnih merilih.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

V skladu z določili v posebnih merilih.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510
Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in
skladišča skladiščne stavbe100 (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko
predelavopridelavo101, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave
(razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb102), 12301

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
102 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – konferenčne in kongresne
stavbe so klasificirane pod šifro 12204.
100
101

117

Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic)
za neživilske dejavnosti.
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

-

pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota,
objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno
igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno
spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave,
cestni silos,

-

ograja, podporni zid (3.4.1.16), vodnjak,

-

kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), urbana oprema (3.4.1.17), odprt sezonski gostinski vrt,
oder z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokrit prireditveni prostor
kot začasni objekti po OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in
ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.).

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Faktor zazidanosti

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,7.

/

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi
dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

84. člen
(Državni prostorski akti/prostorski izvedbeni načrti - gradbene enote varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov)
3.4.2.2.26
.pin - GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili veljavnih PIN oziroma
DPN.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1

Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

2.2

Pomožne stavbe –
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor niso opredeljene v
predmetnem prostorsko izvedbenem aktu in niso v nasprotju z določili OPN, je dovoljena
gradnja naslednjih pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Opredeljeni v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor ni v nasprotju z opredelitvami
OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar,
vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega
ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak,
pomožni komunalni objekti, parkirišče.

2.3

Drugi dopustni
nezahtevni in
enostavni objekti
(razen stavb) po
Uredbi

3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1

Omejitev gostote
pozidave v tlorisu,
odmiki stavb

Opredeljeno v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
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4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.2

Zelene in druge
zunanje ureditve na
GE, ograje in žive
meje

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.3

Velikost GE,
posebnosti
parcelacije

Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.4

Druge določbe
urbanističnega
oblikovanja

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor v izvedbenem aktu niso
določeni pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov po uredbi, se za oblikovanje
le-teh uporabljajo določila tega odloka.

85. člen
3.4.2.2.27
.ppn - GE varovanje pogojev izvedbe občinskih podrobnih prostorskih načrtov
1.0

Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.

(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z usmeritvami za izdelavo
OPPN.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi, razen pomožnih stavb po Uredbi,
kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
-

majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt
in podobni objekti,

-

majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica,
senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste, vendar le na funkcionalnem
zemljišču glavne stavbe.
2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi
3.0

Dovoljeni so le obstoječi objekti ter:
ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek
na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za
kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Predmet izdelave OPPN.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Določena z OPPN.

4.2 Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč/utrjenih površin v zelene površine.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Dovoljena je parcelacija, ki je podlaga za predvideno združevanje parcel v skladu z OPPN.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo v primeru
eventualnih posegov v kontekstu realizacije OPPN na račun investitorja. Do sprejetja OPPN so
dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev po
OPPN, med drugim:
- gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija ter
odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
- gradnja pomožnih objektov - ograj ter postavitev začasnih objektov po OPN,
- vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadzidave in prizidave ter nadomestne
gradnje na obstoječih GE, v kolikor niso v neskladju z načrtovano ureditvijo,
- odstranitev obstoječih objektov,
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- sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov glede na plansko namensko rabo
zemljišča.
Vsi posegi, razen vzdrževanja, so dovoljeni le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom določene v Uredbi o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na opredeljeno namensko rabo prostora na
območju urejanja z OPPN.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni
le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP - B
85.a člen
3.4.2.2.28
.ph - GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE

(PNRP): BT – območje za turizem; namembnost GE: namenjena je turizmu oziroma turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo,
kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali) ter razvoju urbanih površin s posebno
funkcijo. GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Objekt za kratkotrajno nastanitev – visok do K+P (kolenčni zid do 1,6 m) ali E1+M.

2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž

Lahko se gradi največ ena pomožna stavba GE (3.4.3.7.) po Uredbi kot enostavni objekt in sicer
le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (samo prislonjena k stavbi), kot enoetažni
objekt površine do 20 m2.

2.3
Drugi dopustni
nezahtevni in enostavni
objekti (razen stavb) po
Uredbi

Objekti za lastne potrebe: parkirišče, vadbena oprema, vodno zajetje in objekti za akumulacijo
vode in namakanje (le bazen za kopanje in okrasni bazen), priključki na objekte gospodarske
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni
objekti, utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.16.), zbiralnik za kapnico ter
pomožni infrastrukturni objekti - pomožni objekti za spremljane stanja okolja in vrtina potrebna
za raziskave ali vodnjak, mala čistilna naprava, nepretočna greznica.

3.0

Bungalov – visok le E1.

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb

Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ največ 0,6.

4.0

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1

Organizacija prostora

Minimalni odmik med objekti za kratkotrajno nastanitev je 6 m (šteje se skrajna točka objekta),
če objekt ne poslabšuje bivalnih pogojev in rabe obstoječih objektov. V nasprotnem je dovoljen
minimalni odmik med objekti 10 m.

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Priporočljivo je, da GE nima ograje. Sicer je lahko oblikovana le kot živa meja, plot ali žična ograja
do 1,2 m višine.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

Velikostni red GE je do 1500 m2.

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih
območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi
kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.

71.a85.b člen103
3.4.2.2.13a29
Uskladitev s SD4 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19) – dodan je 71.a člen, in gre za uskladitev z veljavnim SD4
OPN Sevnica.
Ker pa gre za tip gradbene enote s prevladujočo PNRP-B, ki je že določen v 85.a členu, GE .ph, se ga prestavi na
ustrezno mesto – za 85.a člen se doda nov, 85.b. Gre za redakcijski popravek oz. za prestavitev zaradi uskladitve s
strukturo Odloka. Popravi se tudi številčenje tipa iz 3.4.2.2.13a v 3.4.2.2.29.
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.btk - GE za kmečki turizem
1.0

Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE

(PNRP): BT - površine za turizem:
btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v
manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v
okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oz.
upravljavca GE.
2.0

Dopustni tipi stavb na GE

2.1
Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus
ter tipi streh).
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,

-

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov)104,

-

12112 Gostilne, restavracije in točilnice,

-

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske
klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve,
nege in zdravstvene oskrbe in podobno,

-

12650 Stavbe za šport,

-

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: - zavetišča in hoteli za živali, pesjaki,
konjušnice in podobno,

-

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,

-

241105 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas24110 Športna igrišča, razen: površine za
avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi objekti,

-

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen: zabaviščni
parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf.

Na gradbeni enoti s PNRP BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega
člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne
stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva,
gostinstva, zdravstva.
2.2
Pomožne stavbe –
število, število etaž
3.0

Dopustna izraba prostora GE

3.1
Omejitev gostote
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb, faktor zazidanosti
4.0

Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven
objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.

Organizacija in urbanistično oblikovanje GE

4.1
Organizacija
prostora106

/

4.2
Zelene in druge
zunanje ureditve na GE,
ograje in žive meje

Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene.
Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.

4.3
Velikost GE,
posebnosti parcelacije

/

4.4
Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

Dopolnitev zaradi uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018), kjer se v območju GE za kmečki
turizem motelov ne dopušča.
105 Ker gre za GE za kmečki turizem, se skrči nabor možnih objektov, ki sicer spadajo pod številko 241. In sicer se v
tej GE dopušča samo nekatere vrste objektov (ne dopušča se npr. površin za avtomobilistične, motoristične dirke,
zabaviščne parke ipd.). Dopusti se le:
24110 Športna igrišča, razen: površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi
objekti;
24122: Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen: zabaviščni parki, adrenalinski in
plezalni parki, igrišča za golf.
106 Redakcijski popravek: ker ni določil, se dopiše »/«
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4.5

Omilitveni ukrepi

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico.
Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in neprepustne greznice je treba urediti v skladu s
predpisi.

3.4.3.0 Stavbe
86. člen
(splošna merila oblikovanja)
3.4.3.1 Stavba - splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
(1) Stavbe naj bodo stavbarsko oziroma arhitekturno oblikovane. Merilo ter stavbarski oziroma
arhitekturni izraz pri vsaki novi ali rekonstruirani stavbi oziroma dozidavi ali nadzidavi, naj bo
izpeljan iz arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma njihovih elementov avtohtone
arhitekture, v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete prostora. Poleg tega naj
zagotavlja integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča - v skladu z vlogo
stavbe v prostoru (na primer: lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru, ipd.) in v skladu z
njeno namembnostjo. Glede na vlogo stavbe na GE je stavba lahko glavna ali pomožna.
V primeru dozidav legalno zgrajenih objektov se oblikovanje objekta in naklon strešin prilagajajo
obstoječemu objektu.
(2) Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena, izjeme so cerkve, druge javne stavbe, kapelice in
silosi.
(3) Nove in rekonstruirane stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise
v zvezi z gradnjo in uporabo stavb (npr. s področja varovanja zdravja), zagotavljanja higienskih
in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem, dostopnosti za invalide, varovanja pred hrupom v
skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi akti, zagotavljanjem požarnovarstvenih
zahtev in drugo. Pri gradnji se priporoča uporaba naravnih materialov lokalnega izvora. Pri
posegih v obstoječe objekte je potrebno načrtovati aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi
izgubami in vlago s tehnični ter konstrukcijski ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).
3.4.3.1.2 Namembnost stavbe
(4) Sprememba namembnosti in rabe stavbe je dovoljena, če je v skladu z namembnostjo
opredeljene enote urejanja oziroma določili tipa GE. Obstoječe dejavnosti se lahko pod
obstoječimi pogoji ohranjajo.
3.4.3.1.3 Etažnost stavbe
(5) Upoštevajoč določila termina v Zakonu o graditvi objektov je etažnost določena z dovoljenim
največjim številom etaž na strani najvišje vzdolžne fasade stavbe nad terenom, na primer E2 za
pritličje in nadstropje pri glavnem vhodu v pritličju oziroma za klet in pritličje pri glavnem vhodu
v kleti ipd.
(6) Možnost gradnje mansarde, to je podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M
(npr. E2+M). Mansarda ima lahko kolenčni zid, merjen v notranjosti prostora, do svetle višine 1,4
m. Uporabni prostori se na podstrešju kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP.
V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje za
celotno etažo (praviloma nadstropje).
(7) Kletne etaže je mogoče organizirati na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih
merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, oziroma etaže ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo vsaj
celotno območje dvorišča oziroma površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so za posamezno GE
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opredeljeni. Namembnost kletne etaže je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe in NRP GE:
pomožni prostori, skladišča, lahko tudi stanovanjski in poslovni prostori za potrebe dejavnosti.
(8) Obstoječa stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe, lahko
obdrži obstoječo višino le v primeru vzdrževalnih del, rekonstrukcije in spremembe namembnosti.
Prav tako lahko tovrstne obstoječe stavbe obdržijo obstoječo višinsko koto glavnega vhoda v
stavbo.
(9) Za obstoječo zakonito zgrajeno stavbno strukturo, ki po tlorisnih razmerjih odstopa od
predpisanih razmerij pri posameznem tipu stavbe, velja toleranca do +/- 20%., pri čemer višina
stavb ne sme presegati obstoječih stavb znotraj GE. Pri oblikovanju streh se upoštevajo splošna
merila oblikovanja.107
3.4.3.1.4 Orientacija stavbe
(10) Orientacija stavbe je smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna, glede
na tlorisno geometrijo stavbe in je določena s smerjo pozidave. V kolikor smer za predmetno GE
ni označena, je določena z merili predmetnega tipa GE ali s posebnimi merili EUP. V kolikor teh
določil ni, potem se določi po analogiji smeri pozidave istovrstnih, kakovostno umeščenih stavb
(glavnih za glavne, ipd.) na sosednjih GE. V kolikor je iz navedenega ni mogoče določiti, potem
naj le-ta načeloma poteka v smeri plastnic zemljišča za vse vrste stavb, z izjemo zidanice.
3.4.3.1.5 Podzemna stavba
(11) Pod nivojem terena se lahko na območjih, predvidenih za gradnjo po tem odloku, gradijo
podzemne stavbe vselej in povsod. Gradnja je pogojena z gradbeno tehničnimi lastnostmi in
pogoji obratovanja. Podzemna stavba ne sme ovirati kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše
namenske rabe ter osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma nad nivojem javnega
prostora (npr. parka, vozišča ipd.). V soglasju z upravljavcem javnega prostora se podzemna
stavba ali njen del lahko zgradi tudi v javnem prostoru, preko regulacijskih črt. Namembnost
podzemnih stavb naj bo načeloma povezana z namembnostjo glavne stavbe na GE – kot garaža,
servisni in drugi pomožni prostor, lahko pa je tudi stanovanjski ali javen.
3.4.3.2. Osnovni in sekundarni kubus
3.4.3.2.1 Osnovni kubus stavbe
(12) Oblikovan naj bo kot osrednji del stavbe, s praviloma najpomembnejšim programom in z
največjim volumnom, ki je v primeru, da leži ob javnem prostoru, umeščen na regulacijski črti.
Umeščanje osnovnega kubusa na GE je opredeljeno pod merili oblikovanja GE (3.4.2.0. GE).
Glede na Pravilnik OPN se lahko gradi kot zahtevni ali manj zahtevni objekt.
3.4.3.2.2 Sekundarni kubusi stavbe
(13) So vsi drugi deli stavbe zunaj osnovnega kubusa, ki so od njega bistveno manjši. Odstopajo
po višini in oblikovanju tako, da so osnovnemu kubusu podrejeni in se z njim hkrati stikajo na
vsaj eni stranici. Gradnja sekundarnega kubusa stavbe je pogojena z možnostjo izgradnje
dvorišča, če ta pri tipu GE obstoja.
(14) Sekundarni kubus, ki poleg meril sekundarnega kubusa izpolnjuje tudi merila nezahtevnega
in enostavnega objekta po Uredbi, se lahko po njej gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt.
Velja tudi obratno, vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo ustrezati merilom oblikovanja in
umestitve stavb po tem odloku.
(15) Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
- na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne
površine osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,
107

Dodano na podlagi pripombe občine oz. projektantov, da se določilo bolj definira.
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-

tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike, kubusi
se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena
sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.

(16) Dovoljena je izvedba balkona, kot posebnega arhitekturnega elementa, optimalno globokega
od 1,5 m do največ 2,5 m. Pri zidanicah in vinotočih je lahko balkon globok največ 1 m, dolžina
je lahko 1/3 dolžine fasade, na kateri je vzpostavljen.
(17) Dovoljena je izvedba ganka, kot avtohtonega arhitekturnega elementa. To je zunanji hodnik
vzdolž celotne glavne fasade, globok do največ 1,5 m, pokrit z osnovno streho. Ob tem lahko
previs strehe nad gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe in lahko presega horizontalno projekcijo
ganka za največ 0,5 m. Gank naj bo, razen konstrukcijske plošče, praviloma izdelan iz lesa.
(18) Dovoljena je izvedba lože, kot posebnega arhitekturnega elementa. To je pokrit zunanji
prostor, nad pritličjem umaknjen v volumen stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene, zaprt. Loža
naj ne presega ravnine fasade.
(19) Dovoljena je izvedba nadstreška, ki predstavlja posebno obliko sekundarnega kubusa.
Nadstrešek je vsaj z dveh strani odprt.
(20) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna
in večkapna), usklajena z naslednjimi merili:
- elementi strehe z naklonom (dvokapne in večkapne) so lahko le enakega naklona kot pri strehi
osnovnega kubusa ali konceptualno komplementarni,
- enokapne strehe so lahko nižjega naklona ali enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa
oziroma je podaljšek osnovne strešine,
- kota slemena je lahko enaka koti slemena osnovnega kubusa ali nižja, ne sme pa presegati
višino slemena osnovnega kubusa,
- sleme strehe sekundarnega kubusa je lahko pravokotno na potek slemena strehe glavne
stavbe, vendar enakega naklona,
- frčade ali drugi strešni izzidki so dovoljeni,
v primeru izvedb strehe v naklonu na sekundarnem kubusu, ki je dodan na krajšo stranico
osnovnega kubusa, je smer slemena enak kot pri osnovnem kubusu.
3.4.3.3 Strehe z naklonom (dvokapne, enokapne, večkapne in štirikapne)
(21) Optimalni naklon strešnih površin je 45°, vendar pa naj bo med 35° in 45°. V obstoječih
soseskah naj se prilagaja kontekstu obstoječih streh, vendar naj ne bo manjši od 30°.
(22) Strehe z naklonom naj imajo le lokalnemu koloritu prilagojeno barvo kritine, ki je načeloma
opečno rdeča in izjemoma sivo črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih
refleksov. Priporočljiva je opečna kritina.
V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi
brezbarvna ali prosojna.
(23) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, ki poteka od finalnega sloja fasade do
skrajne zunanje točke strehe, vključno s sistemom odvodnjavanja. Optimalna širina vzdolžnega
napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije, vendar ne sme presegati 1,0 m. Optimalna širina
čelnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije in ne sme presegati 1,0 m.
(24) Strešni izzidki (frčade) in strešna okna so lahko le enega tipa in velikosti na posamezni
strešni površini, v čelnem risu trikotne, dvokapne oblike (z istim naklonom kot osnovna streha)
ali pravokotne oblike z ravno streho naklona do 6º, enokapne naklona do 20º in trapezne. Višina
strešnih izzidkov ne sme presegati višino slemena strehe osnovnega kubusa. Strešni izzidki
(frčade) ne smejo presegati 30% tlorisa posamezne strešne površine. Pri tem naj bodo trikotne
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in trapezne frčade tlorisno v celoti umeščene v spodnjih dveh tretjinah strešne površine. Nad
glavnim vhodom je dovoljena izvedba sredinskega večjega strešnega izzidka do 1/3 tlorisa
posamezne strešine. Na eni strešini je dovoljena kombinacija strešnih oken in frčad. Frčade naj
bodo na strehi umeščene praviloma simetrično, skladno s kompozicijo fasad objekta.
(25) Zbiralniki sončne energije naj bodo praviloma integrirani v streho in v istem naklonu kot
strešna površina. Postavljeni naj bodo na strešnih površinah, ki ne mejijo na najpomembnejši
javni prostor. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja
naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva, dopustna je le izjemoma, na podlagi
kulturnovarstvenega soglasja.
3.4.3.3.01 Štirikapna streha
(26) Je tip strehe z naklonom, ki se lahko gradi le v primeru rekonstrukcij obstoječih stavb s
takšnim tipom strehe ali v primerih, kjer tako določa OPPN.
3.4.3.3.02 Dvokapna streha
(27) Je tip strehe z naklonom, ki ima naslednje elemente:
- strešni površini sta simetrični,
- čopi niso dovoljeni, razen pri tipu stavbe hiša na podeželju in pomožnih stavbah ter v
primerih, kjer se v vodilni mapi dokaže potreba po njem iz vizualne izpostavljenosti stavbe v
širši kulturni krajini ali iz vidika avtohtonosti v naselju, v katerem je stavba umeščena.
3.4.3.3.03 Enokapna streha
(28) Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka
v smeri daljše stranice osnovnega kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon,
vendar naj bo med 5° indo 20108°. V primeru prilagajanja obstoječi pozidavi naj se prilagodi
naklonu strešin obstoječih objektov.
3.4.3.4 Ravna streha
(29) Je skupaj s strešnim vencem oblikovana tako, da je v merilu perspektive pešca iz javnega
prostora vidna kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Izvedena je
lahko kot nepohodna ali pohodna streha (terasa) ali kot zelena streha. Sistemi za izrabo sončne
energije so lahko integrirani v streho v kateremkoli naklonu, vendar poenoteno za vse elemente
in tako, da segajo največ 1,5 m nad strešni venec.
3.4.3.5 Fasada
(30) Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru.
Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne
fasade. Fasadi, ki sta na strani izteka slemena, sta čelni fasadi. Notranja fasada je fasada, ki meji
na sekundarni del GE ali odprti prostor krajine.
(31) Mejne fasade so fasade stavbe, ki mejijo na sosednjo GE in so od le-te odmaknjene manj
kot 0,25 m. Oblikujejo se kot slepe fasade, in sicer z naslednjimi elementi:
- so brez odprtin,
- od meje morajo biti odmaknjene za 5 cm oziroma za debelino, ki jo določa debelina izolacije
fasade.
(32) Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem
sistemu, načeloma v vertikalnih oseh. Fasadne obloge (cokel) iz keramike ter poliranega kamna
niso dovoljene.
Barve fasad so lahko le bele in nežne pastelne barve zemeljskih tonov. Pri izvedbi montažnih
nestanovanjskih, proizvodnih in skladiščnih objektov pa se lahko fasade obložijo s prefabriciranimi
108

Dodano na podlagi uskladitve s stanjem in razvojne pobude občine.
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elementi iz pločevine, betona in vlaknocementnih plošč. Pri izvedbi montažnih lesenih
stanovanjskih in nestanovanjskih objektov je fasada lesena. Prepovedana je uporaba signalnih
barv, ki se v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, vijolična, živo
oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno modra, živo rdeča, živo oranžna ipd.).
Prav tako ni dopustna kombinacija navedenih in drugih signalnih oziroma izrazito živih barv med
seboj. Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(33) Okenske odprtine pri stavbi tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju, naj bodo večje od
0,4 m2, razmerje med širino in višino je praviloma 1:1,4.
Med okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, to so deli fasad v posameznem horizontalnem
pasu fasadne ploskve. Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno. Če obstoječe stanje presega
določilo OPN, se obstoječe stanje lahko ohranja do naslednjega posega v fasadni plašč.
(34) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so vsi na stavbo nameščeni tehnični in
označevalni elementi (svetlobni napisi, oglasni panoji, klimatske naprave, ipd.). Na glavni fasadi
stavbe ni dovoljeno nameščati inštalacijskih omaric in enot klimatskih naprav. Obvestilno
signalizacijo je dovoljeno umeščati v EUP, kjer so dovoljeni javni programi. Dopustna je obvestilna
signalizacija in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru GE), v
katerih se opravlja dejavnost (javni program), če le-ti zadovoljujejo določila Uredbe, vendar ne
smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi stavbe se lahko
postavljajo tudi spominska obeležja.
(35) Glavni vhod v glavno stavbo je praviloma na glavni fasadi osnovnega kubusa, lahko pa je
tudi na čelni fasadi. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo je lahko praviloma le na koti javnega
prostora +1,2 m oziroma do največ -0,3 m. Drugi najpomembnejši vhod naj se oblikuje na notranji
fasadi. Prioriteta pomembnosti vhodov naj sledi zaporedju: javni prostori, drugi poslovni prostori
ter bivalni prostori. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so.
3.4.3.6 Glavna stavba - splošna merila urejanja
87. člen
Značaj glavne stavbe
(1) Glavna stavba je po vsebini, značaju in arhitekturnih oziroma stavbarskih elementih
najpomembnejša stavba gradbene enote, ki določa odnos med gradbeno enoto in
najpomembnejšim javnim prostorom. Glavna stavba GE se lahko glede na Uredbo gradi kot
zahtevni ali manj zahtevni objekt.
Namembnost glavne stavbe, umestitev v prostoru
(2) Glavna stavba se praviloma umesti ob najpomembnejšem javnem prostoru GE. V njej naj
bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi, ki so vzpostavljeni na GE. Kot glavna
fasada se oblikuje fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z
oblikovanjem glavne fasade naj se vzpostavi odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega
prostora.
Sestavine glavne stavbe - osnovni in sekundarni kubusi
(3) Glavna stavba ima osnovni kubus oziroma je sestavljena iz osnovnega in morda enega ali več
sekundarnih kubusov. Možnost in način vzpostavitve sekundarnega kubusa so opredeljeni pri
posameznem tipu glavne stavbe.
Tipi glavne stavbe

88. člen

3.4.3.6.01
hiša na podeželju
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Osnovni kubus
glavne stavbe
(87. člen)
Sekundarni kubusi
glavne stavbe
(87. člen)

V tlorisu je širok optimalno med 8,0 m in 10,0 m. Tlorisi so podolgovate oblike, pri čemer mora biti
najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,3, priporočljivo 1:1,5 do največ 1:2, visoka do največ E2+M, če ni
predpisano drugače.
Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
- na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine
osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,
- tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Kubusi se lahko
dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme
presegati višine slemena osnovnega kubusa.

Namembnost stavbe

Osnovni namen je bivanje, dopolnilno so lahko vzpostavljene tudi terciarne dejavnosti manjšega obsega.
Klet in pritličje stavbe je lahko na območjih z NRP SK in A tudi javno - namenjeno dejavnostim, ki so v
skladu z merili bivanja v intenzivnem podeželskem okolju. Terciarna dejavnost ne sme presegati 40%
uporabne površine bivalnega dela objekta.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno nastanitev109, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske
postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavb110), 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih
centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in
avtomehaničnih delavnic111), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
V pritličju stavb (ne več kot 40 % celotnega objekta) so dovoljeni tudi tipi objektov kot so pri tipu GE .vs
določeni za pomožne stavbe po Klasifikaciji CC-SI.
Posebnosti
oblikovanja fasad

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Osnovni kubus:
-

streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3).

Sekundarni kubus:
-

streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).

89. člen
3.4.3.6.02
gospodarska stavba
Osnovni kubus glavne
stavbe

Optimalno široka 15,0 m in največ 30,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini med 2:3 do
največ 1:3.

(87. člen)

Pri stavbah, ki so ožje od 15,0 m, je lahko to razmerje med širino in dolžino 1:1 in 1:3, visoka do
največ E3, če ni drugače predpisano.
Dovoljena je toleranca pri širini in dolžini objekta v primeru tehnoloških zahtev proizvodnega
procesa oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnologiji in velikosti GE.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe

Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe. Praviloma se gradijo
na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor.

(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjena opravljanju dejavnosti s področja kmetijstva ter terciarnih dejavnosti (obrtnih, servisnih
in drugih dejavnosti). Bivanje v njej ni dovoljeno.

Tipi objektov

12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi
in skladišča skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo,
12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov, 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe (razen konferenčne in kongresne
stavbe), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice in avtomehanične delavnice112).

Briše se šifra 12120 za ta tip glavne stavbe (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr.
izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih v tem tipu glavne stavbe ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih
stavb za kratkotrajno nastanitev, kot so npr. mladinska prenočišča idr.).
110 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
111 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
112 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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Posebnosti oblikovanja
fasad

Dovoljeno je stavbno pohištvo tudi v barvi kovin. Dovoljene so slepe in steklene (antirefleksijske)
fasade.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

oblikovanje

objekta

v

celoti

prilagaja

Streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.3.3.02) - praviloma brez frčad. Odstopanje naklona
strešin je možno le s posebno utemeljitvijo. V urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna
streha (3.4.3.4). Pri gospodarskih objektih, kjer se opravlja dejavnost, se naklon objekta prilagaja
tehnološkem načrtu, vendar višina objekta ne sme presegati višino obstoječih objektov v radiju
100,0 m.
Sekundarni kubus: - streha je lahko tipa streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02),
enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha (3.3.3.4).

3.4.3.6.03

90. člen
industrijska hala

Osnovni kubus glavne
stavbe
(87. člen)
Sekundarni kubusi glavne
stavbe

Kot volumen naj bo pravilnih elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami (na primer
kocka, kvader, ipd.). Višina stavbe lahko sega le do višine naselbinskega telesa oziroma
prevladujoče stavbne strukture v vplivnem območju, odvisna je od tehnologije proizvodnih
procesov.
Osnovni kubus glavne stavbe se prilagaja tehnologiji proizvodnih procesov.
Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe.

(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja, v manjši meri (do 20 %) lahko tudi z njo povezanimi
dopolnilnimi dejavnostim terciarnega sektorja.

Tipi objektov

12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščaskladiščne stavbe, 23030 Objekti
kemične industrije (razen koksarne ter terminala za ogljikovodike ter rafinerije).

Posebnosti oblikovanja
fasad

Stavbno pohištvo bele barve ali barve kovin je dovoljeno. Dovoljene so slepe in steklene
(antirefleksijske) fasade.

Tipi streh

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Streha oblikovana kot tip ravna streha (3.4.3.4). Izjemoma je dovoljeno odstopanje s posebno
utemeljitvijo na način, da se oblikuje kot streha z naklonom (dvokapnica) do največ 20º brez
strešnih izzidkov.

3.4.3.6.04

91. člen
klasična javna stavba

Osnovni kubus glavne
stavbe
(87. člen)
Sekundarni kubusi glavne
stavbe
(87. člen)

Obstoječa stavbna struktura (tlorisni in višinski gabarit) se ohranja. Glavne fasade nadomestnih
stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno linijo oziroma regulacijske črte. Dovoljene so tolerance
pri tlorisni zasnovi oziroma k osnovnem kubusu je dovoljena izvedba sekundarnih kubusov.
Dovoljena je gradnja sekundarnih kubusov na vseh fasadah. Sekundarni kubus proti javnemu
prostoru naj bo oblikovan tako, da je ostalim arhitekturnim elementom glavne fasade izrazito
podrejen (npr. viseč steklen ipd.). Zazidalna površina sekundarnih kubusov ni omejena in se
prilagaja namembnosti objekta oziroma se načrtuje v skladu veljavnimi predpisi za to vrstni objekt.
Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo, tlorisna zasnova je lahko pravokotne in
nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati
višine slemena osnovnega kubusa.

Namembnost stavbe

Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih
programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega
sektorja ali bivanju, vendar ne v pritličju. Proizvodnja, skladiščenje na večjih površinah od 50 m2 in
trgovina z zunanjimi skladiščnimi prostori niso dovoljeni.

Tipi objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301
Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in
avtomehaničnih delavnic); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za
živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12630 Stavbe
za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12740
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Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih
postajališčih, javnih sanitarij in podobnega113).

Posebnosti oblikovanja
fasad

Obstoječe javne stavbe izpred 1. polovice 20. stoletja naj se prenavljajo v skladu s prvinami
predmetne, izvorne arhitekture. Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj
naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe
(detajle, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi
v beli barve oziroma barvi kovin.
Odstranitev kakovostnih portalov, vhodnih vrat iz fasade orientirane na javni prostor (trg) ni
dovoljeno. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Osnovni kubus:
-

streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3).

Sekundarni kubus:
-

streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).

92. člen

3.4.3.6.05

modernistična javna stavba
Osnovni kubus glavne
stavbe

Visoka je lahko največ do E3.

(87. člen)
Sekundarni kubusi glavne
stavbe

Višinsko smejo segati največ do kote 1,0 m pod koto kapi osnovnega kubusa.

(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih programov
je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega sektorja ali
bivanju, vendar slednje ne v pritličju. V stavbi ni dovoljena proizvodnja, skladiščenje na površinah
večjih od 50 m2 oziroma arhiviranje na več kot 30 % tlorisne površine, če tak prostor ni javen.

Tipi objektov

12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12204 Konferenčne in kongresne stavbe, 12301
Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih
delavnic), 11412610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v
živalskih in botaničnih vrtovih), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij
in podobnega115).

Posebnosti oblikovanja
fasad

Fasade, razen notranje/dvoriščne fasade, naj bodo oblikovane kot glavna fasada (3.4.3.5), tako da
prezentirajo javne vsebine stavbe. Tako slepe kot steklene fasade so dovoljene. Slednje le brez
refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi oziroma barvah kovin.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

3.4.3.6.06

oblikovanje

objekta

v

celoti

prilagaja

Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem
urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Znotraj tega naj bodo naklon
strešnih površin in kolorit ter struktura kritine, usklajeni z okoliško strešno strukturo.

93. člen
modernistična stanovanjska hiša

Osnovni kubus
glavne stavbe

Tlorisna zasnova je praviloma pravokotne oblike. Dovoljena je kombinacija pravilne in nepravilne oblike,
pri čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,2, do največ 1:2, visoka do največ E2+M, če ni
predpisano drugače. Sleme ne sme presegati silhuete krajine streh prostorske enote, v kateri stavba stoji.

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
115 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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(87. člen)

Namembnost stavbe

Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
- na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine
osnovnega kubusa stavbe. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo.
Tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Kubusi se lahko
dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme
presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Osnovni namen je bivanje.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):

Sekundarni kubusi
glavne stavbe
(87. člen)

-

enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,

-

dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.

Posebnosti
oblikovanja fasad

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha
(3.4.3.4). Kritina mora biti usklajena z barvo okoliških stavb.

3.4.3.6.07

94. člen
paviljonska stavba/paviljon

Osnovni kubus glavne
stavbe
(87. člen)

Sekundarni kubusi glavne
stavbe

Podtip: odprta paviljonska stavba
Oblikovana kot enoprostorska stavba s dodatnimi pomožnimi (sanitarnimi, garderobnimi in
skladiščnimi) prostori, vendar z zgolj eno etažo (E1), višinsko prilagojeno prostorskemu kontekstu,
praviloma visoko do največ 10,0 m. Stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar razmerje širine:dolžini
v tlorisu naj ne bo večje od 1:3.
Podtip odprta paviljonska stavba naj ima na vsaj dveh fasadah zasnovano nadstrešnico (na glavni
in najpomembnejši prečni javni fasadi).
Niso dovoljeni.

(87. člen)
Namembnost stavbe

Namenjena programom javnega značaja terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje in
proizvodnja nista dovoljeni.

Tipi objektov

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije in
točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301
Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Bencinski
servisiOskrbne postaje; 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehanične
delavnice); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji, arhivi in
knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za
zdravstveno oskrbo; 12711 Stavbe za rastlinsko predelavopridelavo; 12721 Stavbe za opravljanje
verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe116.

Posebnosti oblikovanja
fasad

Fasade naj bodo delno ali v celoti odprte oziroma transparente v največji možni meri, ki jo dopušča
namembnost zgradbe; na fasadi naj bo čitljiva vertikalna konstrukcija. V naravnem okolju naj bo v
naravnem lesu ali z belimi opleski.
Na območjih varovanja kulturne dediščine se
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

3.4.3.6.08

oblikovanje

objekta

v

celoti

prilagaja

Podtip odprta paviljonska stavba:
kolorirane kovinske obloge fasad niso dovoljene.
Tip ravna streha (3.4.3.4). V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega
prostorskega konteksta urbanega ali vaškega prostora, je lahko streha tudi streha z naklonom –
tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03).

95. člen
trško-mestna hiša
Podtip: trško-mestna hiša v nizu

116

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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Osnovni kubus glavne
stavbe
(87. člen)

Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m, najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,5, visoka
največ do E2+M, oziroma do vrha slemena najvišje sosednje legalno zgrajene hiše, če ni predpisano
drugače.
Podtip: trška-mestna hiša v strnjenem nizu je vedno orientirana vzdolž javnega prostora in se s
čelno fasado stika s sosednjo trško-mestno hišo v strnjenem nizu na parcelni meji, v celotni površini
ali vsaj na dve tretjini (2/3) le-te. V primeru, da lastnik sosednjega objekta ne soglaša z lokacijo
objekta (stik s čelno fasado ali postavitev na mejo), se upoštevajo odmiki od parcelnih mej, določeni
z OPN.
Razmerje širine:dolžini je lahko tudi manjše od osnovnega tipa. Lahko je tudi večje, vendar do
največ 1:3, s tem da se mora ujemati z eno od sosednjih hiš v nizu v širini. Višina kapi osnovnega
kubusa glavne stavbe mora biti interpolirana med višine kapi osnovnih kubusov sosednjih legalno
zgrajenih objektov v stavbnem nizu.
Izjema: V primeru posega na trško-mestni hiši v strnjenem nizu z vzdolžno, po globini GE
orientiranimi stavbami, naj bo streha takšne hiše v vsakem primeru orientirana vzdolž stavbnega
niza, tudi v primeru, da je osnovni kubus glavne stavbe orientiran drugače.

Sekundarni kubusi glavne
stavbe
(87. člen)

Namembnost stavbe

Lahko se organizirajo le v sekundarnem delu GE. V prostoru med osnovnim kubusom glavne stavbe
in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž javnega prostora, na katerega meji (na primer vogalna
stavba), sekundarni kubus ni dopusten.
Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:
- sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo,
- širina je omejena z obvezno organizacijo notranjega dvorišča.
Namenjena bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti. Javni prostori v pritličju
naj zavzemajo vsaj 50 % površine pritličja, v preostalem delu površine pritličja, se lahko uredijo
garaže za osebna vozila. Pritličje trško-mestne stavbe je lahko namenjeno le terciarnim in kvartarnim
dejavnostim.
Pritličje se lahko izjemoma v celoti uporablja tudi v stanovanjske namene, vendar naj bo pri
nadomestnih gradnjah in rekonstrukcijah, konstrukcijsko in konceptualno zgrajeno kot javni prostor
v skladu z naslednjimi merili:
-

s svetlo višino med 2,8 m in 4,0 m,

-

zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega javnega prostora,
na katerega GE meji – vsaj 50 % glavne fasade naj bo transparentne.

V nadstropjih je osnovni namen bivanje, dopolnilno so lahko tudi terciarne in kvartarne dejavnosti;
skladiščenje ali proizvodnja v nadstropjih nista dovoljena.
Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11210 Dvostanovanjske stavbe
(razen vrstnih hiš), 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic),
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 117 (samo
mladinska prenočišča), 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje,
stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe (razen
konferenčnih in kongresnih stavbe), 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi118 in knjižnice; 12640 Stavbe
za zdravstveno oskrbo119.

Posebnosti oblikovanja
fasad

Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in
čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni notranji
ustroj stavbe s stopniščem).
Na območjih varovanja kulturne dediščine se
kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.

Tipi streh

3.4.3.6.09

oblikovanje

objekta

v

celoti

prilagaja

Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02). Na spodnji polovici strešne površine so lahko v
vzdolžni smeri vzpostavljeni strešni izzidki (frčade), ki naj bodo praviloma urejeni v vertikalnih
kompozicijskih oseh glavne fasade.

96. člen
hiša v vrsti

Pod šifro 12120 se v tem tipu glavne stavbe dopusti le mladinska prenočišča (po novi Uredbi o razvrščanju
objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih ne dopušča. Hkrati se ne dopušča
tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, dopušča se samo mladinska prenočišča).
118 Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
119 Doda se CC-SI 12640, saj gre za uskladitev s stanjem (npr. obstoječi Zdravstveni dom Krmelj v območju KL30) in
na podlagi razvojne pobude Občine za rekonstrukcijo oz. dozidavo ZD.
117
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Osnovni kubus
glavne stavbe
(87. člen)

Osnovna enota, ki sestavlja posamezen niz, je optimalno široka 8,0 m do največ 10,0 m, pri čemer je
razmerje širine:dolžini 1:1, visoka do E2+M, če ni določeno drugače. Posamezne enote so lahko v nizu
vzpostavljene s tlorisnimi zamiki. Stavbni niz naj bo sestavljen iz vsaj treh osnovnih enot, glede na
prostorske zmogljivosti celotnega prostora urejanja in obstoječo konfiguracijo terena.

(87. člen)

Način vzpostavitve sekundarnih kubusov glavne stavbe naj izhaja iz PGD za celotno sosesko oziroma niz.
Organiziran je lahko na notranji fasadi osnovnega kubusa, proti sekundarnemu delu GE, če ne presega
koto najnižje strešne kapi osnovnega kubusa glavne stavbe. Posegi nad koto najnižje strešne kapi stavbe
niso dovoljeni brez soglasja lastnikov sosednjih GE, ne glede na gradbeni ali funkcionalni poseg.

Namembnost stavbe

Osnovni namen je bivanje.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Posebnosti
oblikovanja fasad

enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš.

Gradbeni posegi v zunanjosti stavb in zunanje ureditve naj se izvajajo pod pogoji ohranjanja likovno
prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Tako ni dovoljeno:
- spreminjanje elementov strehe (nakloni, vgradnja naknadnih frčad, strešnih oken in kritine
obstoječih streh),
- povišanje (nadzidava) posameznih enot - stavb niza.

Tipi streh

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.
Streha z naklonom, tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem urbanem
okolju je dovoljena tudi streha tip ravna streha (3.4.3.4).

97. člen

3.4.3.6.10

zidanica
Osnovni kubus
glavne stavbe
(87. člen)

Sekundarni kubus
glavne stavbe
(87. člen)
Namembnost stavbe

V tlorisu naj bo elementarne pravokotne oblike (razmerje širina:dolžini od 1:1,3 do 1:2), širine 3,5 m do
6,0 m in dolžine med 5,0 m in 8,5 m.
Visok naj bo E, E+M ali E2, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti vkopana, ležišče
kapne lege (E2) mora biti na plošči nad zgornjo etažo, v liniji zunanjega zidu. Pri etažnosti E+M je dovoljena
višina kolenčnega zidu 1,6 m.
Pri ravnem zemljišču, kjer višinska razlika na vzdolžni strani stavbe ne presega 1,4 m, je lahko visoka le
E1, E+M.
Skupna tlorisna površina vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 50 m².
Vkopan del kleti je lahko razširjen po kriteriju 1 m² podzemne stavbe za vsakih nadaljnjih 100 m² vinograda,
do maksimalnih 100 m² skupne tlorisne površine kletne etaže zidanice.
Sekundarni kubusi so:
povečan del osnovnega kubusa, ki se doda k osnovnemu kubusu,
izvedba ganka kot avtohtonega arhitektonskega elementa in
izvedba balkona kot posebnega arhitekturnega elementa.
Stavba je namenjena shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter pridelkov, grozdja in sadja ter izdelkov
iz njih. Občasno bivanje je dovoljeno, stalno ni.

Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):

Posebnosti
oblikovanja fasad

12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov120 (samo zidanice).
Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena, kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni teksturi
kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada. Barve so lahko le bela ali
v pastelnih zemeljskih tonih.
Zunanje stopnišče se lahko vzpostavi le na stranski fasadi.
Okenska odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Okna v kletnem delu stavbe so lahko le pravokotne
oblike, dovoljene so steklene stene s polkni. Stavbno pohištvo naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst
lesa, barva kovine ni dovoljena. Polnila varovalnih ograj (gank, balkon) naj bodo lesena, obdelana v vidni
barvni teksturi lesa. Ob zidanicah naj se postavijo brajde lesene konstrukcije.

Tipi streh

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.
Streha z naklonom 40° - 45°, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno s potekom plastnic. Izjeme so
lahko v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih se orientacija prilagodi
obstoječemu vzorcu. Frčade niso dovoljene, razen pri etažnosti E+M, čopi le v primerih, ko gre za
uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi sosednjih zidanic.
Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s pohodno nepokrito teraso).

3.4.3.6.11
120

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
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vinska klet za vinotoč
Osnovni kubus
glavne stavbe
(87. člen)
Sekundarni kubusi
glavne stavbe
(87. člen)
Namembnost stavbe
Tipi objektov

Posebnosti
oblikovanja fasad

V tlorisu naj bo praviloma elementarne pravokotne oblike, brez krožnih elementov, širok optimalno okoli
8,0 m in največ 10,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini od 1:1,3 do 1:2. Visoka je lahko do
največ E2+M, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti vkopana.
Gradi se lahko na vseh straneh kletne etaže.
Skupna tlorisna površina osnovnega in sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem
ne sme presegati 150,0 m².
Stavba je namenjena organizaciji vinotoča, shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter pridelkov iz
grozdja in sadja ter izdelkov iz njih ter sprejemu do 60 gostov. Občasno bivanje je dovoljeno, stalno ni.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
12713 Stavbe za spravilo pridelkaskladiščenje pridelkov121 (vinska klet), 12112 Gostilne, restavracije in
točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev122.
Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena; kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni teksturi
kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada. Barva je lahko bela ali v
pastelnih zemeljskih tonih.
Okenske odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Stavbno pohištvo, varovalne ograje ter odprti
sekundarni kubusi so lahko le v leseni izvedbi, z ohranjeno teksturo lesa. Barve kovin in bela barva niso
dovoljene.

Tipi streh
3.4.1.10.1

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.
Streha z naklonom, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno glede na potek plastnic. Izjeme so lahko
v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih se orientacija prilagodi
obstoječemu vzorcu. Frčade so dovoljene, čopi pa le v primerih, ko gre za uskladitev oblikovanja s
tradicionalnimi sosednjimi zidanicami v neposredni bližini.
Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s teraso). Pri stavbah, ki so
visoke največ do klet + M ter vkopane vsaj z ene strani, je dovoljena streha v obliki podaljška, k osnovni
strešni ploskvi (po dolžini objekta) v istem naklonu in površini. Kap sekundarnega kubusa (tudi v primeru
ravne strehe) ne sme biti višji od kapi strehe primarnega kubusa.

3.4.3.6.12
objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
Osnovni kubus glavne
stavbe
(85.a člen)

Novogradnje naj se oblikujejo v skladu z določili oblikovanja tipa hiše na podeželju, ob optimalni širini
osnovnega tlorisa 6,0 m in največ 8,0 m. Razmerje širine in dolžine je lahko med 1:1,5 do 1:2. Visoka je
lahko največ E1 + M (bungalov le E1) ali K + P (višina kolenčnega zidu do 1,6 m). Novogradnje so v
tlorisu ene etaže lahko velike do 75 m2. Obstoječe stavbe,ki imajo večjo zazidalno površino kot 75m2, ni
dovoljeno povečevati, dovoljenja so le odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje.

Sekundarni kubusi
glavne stavbe

Lahko so zasnovani kot odprte ali zaprte konstrukcije. Sekundarni kubus glavne stavbe je le pritličen z le
ravno streho.

(85.a člen)
Namembnost stavbe

Namenjene so kratkotrajni nastanitvi in terciarnim dejavnostim (gostinstvo in trgovina) ter v primeru
počitniških hiš (vikendov) občasnemu bivanju. Stalno bivanje ni dovoljeno.

Tipi objektov

Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za objekte za kratkotrajno nastanitev/bungalov:
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (kot
dopolnitev turistične dejavnosti).
Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za počitniške hiše (vikend):
11100 Enostanovanjske stavbe (samo počitniške hiše).

Posebnosti
oblikovanja fasad

Stavbno pohištvo naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (smreka, hrast, macesen…). Stavbno
pohištvo v beli barvi in barvah kovin ni dovoljeno. Barve fasad pri vseh tipih stavb, razen pri javnih
stavbah, so lahko le pastelne barve zemeljskih tonov. Priporočljivo je, da so čelni zatrepi leseni - z
vertikalno smerjo desk iz avtohtonih vrst lesa v naravnih barvah in teksturah.

(3.4.4.1.)

Tipi streh
(3.4.1.8.)

Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim
pogojem pristojne enote ZVKDS.
Streha z naklonom – dvokapna streha. Nakloni streh od 30 - 45°.
Smer slemena v vzdolžni smeri objekta. Čopi so dopustni v primeru zagotavljanja skladnosti z okoliškimi
objekti ali izredne vizualne izpostavljenosti.

Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
Briše se šifra 12120 v tem tipu glavne stavbe (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr.
izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno
nastanitev).
121
122
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Pri bungalovu je streha lahko le tipa dvokapna ali ravna.

3.4.3.7 Pomožne stavbe
98. člen
(splošna merila oblikovanja pomožnih stavb)
Značaj pomožne stavbe
(1) Pomožna stavba GE je prosto stoječa stavba, ki naj bo po vlogi v prostoru GE, oblikovanju in
namenu podrejena glavni stavbi. Med pomožne stavbe sodijo vse stavbe na GE, ki niso glavne
stavbe.
(2) Pomožno stavbo, ki poleg opredeljenih meril GE in pomožne stavbe GE po Uredbi izpolnjuje
tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta, se lahko gradi po Uredbi kot nezahtevni ali
enostavni objekt. Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov so predpisani pri posameznem tipu GE
(GE v točki 2.2. in 2.3). Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov so v tem odloku določeni skladno
z Uredbo. Če posamezen tip v Uredbi ni določen ali se predpis spremeni, se izrazi za tipe objektov
smiselno upoštevajo glede na značilnosti opisanih objektov v Uredbi.
Namembnost pomožnih stavb
(3) Glede na glavno stavbo naj pomožna stavba GE zagotavlja pokrit prostor vsem drugim, v
razmerju do javnega prostora manj pomembnim dejavnostim GE, ki so skladne s podrobno
namensko rabo v GE. V njih ni dovoljeno organizirati javnih prostorov za javne programe,
stanovanj in drugih vsebin glavne stavbe GE, v kolikor ni z njimi zapolnjenih vsaj 75 % pritličij
glavnih stavb GE. V kolikor je ta pogoj izpolnjen, veljajo tudi za pomožne stavbe dopustni tipi
objektov (3.4.3.2, tč. 2.0), ki so na posamezni GE predpisani za glavne stavbe. Na GE so
dovoljene tudi obrtne, proizvodne in skladiščne dejavnosti, ki se v pomožnih stavbah GE umeščajo
prioritetno.
Umestitev v prostoru
(4) Pomožne stavbe se locirajo znotraj GE, razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki so
po Uredbi nezahtevni in enostavni objekt, ki se lahko gradijo znotraj GE in v skladu s 40. členom
tega odloka v 20,0 m pasu od meje stavbnega zemljišča. Pomožne stavbe so lahko prislonjene
na sosednjo stavbo (slepa fasada).
Sestavine pomožne stavbe - osnovni in sekundarni kubusi
(5) Pomožna stavba je lahko sestavljena iz osnovnega in enega ali več sekundarnih kubusov.
(6) Osnovni kubus pomožne stavbe se prilagaja potrebam dejavnosti oziroma gospodinjstvu in
velikosti GE. Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2, največje pa 1:3 (izjeme so enoredni ali
iztegnjen kozolec ter stavbe ki se prilagajajo tehnološkem načrtu in so lahko tudi daljše). Visok
je največ do E1+M v ravnini in največ E2+M v nagnjenem terenu, kjer je višinska razlika terena
v prečni smeri stavbe najmanj 2,0 m.
(7) Sekundarni kubusi pomožne stavbe so dovoljeni.
Oblikovanje strehe pomožne stavbe
(8) Streha je lahko tipa streha z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna. Dovoljena je tudi
izvedba ravnih streh. Manjši naklon se dovoli, če to pogojuje tehnološki načrt ali ko je širina
objekta prevelika (več kot 15,0 m) in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija stavbe.
Pri pomožnih stavbah, kjer širina objekta bistveno ne odstopa od širine glavne stavbe na GE, se
praviloma izvede streha istega naklona kot glavna stavba. Strešni izzidki, čopi in frčade so
dovoljeni.
Streha sekundarnega kubusa:
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streha sekundarnega kubusa je praviloma enaka kot pri osnovnem kubusu pomožne stavbe,
dovoljena je tudi kombinacija navedenih tipov streh. Pri izvedbi manjšega sekundarnega kubusa
je streha lahko tipa ravna ali enokapna oziroma je podaljšek osnovne strešine123 osnovnega
kubusa.
Streha pri kozolcih:
Dopustne so simetrične in nesimetrične dvokapnice, skladno s tradicionalnim oblikovanjem
kozolcev v občini.
Fasada pomožne stavbe
(9) Izvedba vidne konstrukcije in fasade naj bo v naravnih barvah in strukturah, ki naj bodo
skladni z oblikovanjem in materiali glavne stavbe. Steklenjak (rastlinjak), zimski vrt ali bivalni
oziroma gostinski vrt imajo lahko posamezne ali vse fasade iz prosojnih materialov. Steklenjaki
(rastlinjaki) v območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.
Oblikovanje pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni in enostavni objekti
(10) Majhne stavbe, vendar le: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes,
zimski vrt in podobni objekti.
Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2. Dovoljeni tipi strehe so dvokapne, večkapne, enokapne
in ravne, naklon in kritina pa morata biti usklajena z obstoječimi stavbami na GE. V izjemnih
primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna,
prosojna. Pri stavbah, kjer bo streha tipa dvokapna, se izvede naklon strešin enako kot pri glavni
stavbi. Izjeme so enostavni objekti (majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave površine
do 20,0 m2), ki imajo tlorisno zasnovo, obliko in streho poljubne oblike.
3.5.0.0 Preglednica enot urejanja prostora in podobmočij kmetijskih, gozdnih, vodnih
zemljišč s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji
99. člen
(splošno)
EUP, ki je del preglednice, ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
- naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) z dvomestno črkovno oznako
naselja in zaporedno številko EUP v naselju,
- oznaka in naziv predpisanega tipa GE,
- predpisano največje število in tip oziroma tipe glavne stavbe,
- posebna merila in pogoje urejanja GE v predmetni EUP z navedbo eventualnega OPPN (OPPN) na izvedbeni ravni (3.6.0.0 Usmeritve oziroma/OPPN).
100. člen
(specifikacija EUP)
(priloga 1 k odloku)
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov
101. člen
(usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN)
OPPN se pripravijo z naslednjimi usmeritvami:
(1) OPPN 2-01: Ribiški center Brest

123

Redakcijski popravek

135

Območje je namenjeno ribiškemu centru za razvoj ribogojstva, ribištva in ribiškega turizma. V
OPPN se, z upoštevanjem varnostnih pogojev, preveri možnost ureditve kampa, restavracije,
dostopov do Save, športnih in otroških igrišč, servisnih objektov in ureditev za namene ribištva in
izvedbe dogodkov. 124Posegi in dejavnost se izvajajo v obsegu in na način, da se v čim večji meri
zagotavlja ohranjanje lastnosti, zaradi katerih ima vodotok Sava status ekološko pomembnega
območja.125 V območju je dopustno urediti tudi parkirišče parkiraj in se pelji (P&R). Za območje
se izdela mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in
ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih
in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja
od normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi
izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ očine Sevnica, pristojen za promet.126
(12) OPPN 3-01: Stanovanjska soseska Birna Vas
Napajalna mreža javnega prostora z opredelitvijo novih GE ter stavbna struktura naj sooblikuje
kvalitetno mejo naselja. Opredelitev napajalne mreže javnega prostora ter opredelitev novih GE,
katerih stavbna struktura naj hkrati sooblikuje tudi kvalitetno mejo naselja.
(23) OPPN 4-01: Stanovanjska soseska Blanca zahod
Oblikovanje stavbne strukture za potrebe stanovanj (bivanja) in kmetijstva naj izhaja iz izvorne
stavbne strukture. Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (barvo kritine, naklon ter
višino) zastavljeno tako, da bo omogočena kvalitetna dopolnitev ne le k obstoječi pozidavi, ampak
tudi k obstoječemu delu naselja. Nove gradnje stavb enostanovanjskih individualnih hiš s
pomožnimi objekti naj bodo načeloma v skladu z merili tipa GE .vs.
(34) OPPN 4-04: Stanovanjska soseska Blanca vzhod
Zagotavlja se aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in sanacija vzhodnega dela naselja ter
opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev nove stanovanjske soseske. Izvede se
sanacija obstoječe strukturne osi – dovozne ceste do nove stanovanjske soseske v zahodnem
delu naselbinskega telesa. Opredeli se novo napajalno mrežo javnega prostora (ceste, pločnik,
…), ki bo omogočala dostop po globini do vseh novo vzpostavljenih gradbenih enot. Vzpostavi
naj se stavbna struktura drobnega merila, katerih slemena naj bodo orientirana v smeri plastnic.
Vzdolž obstoječe strukturne osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji.
Stavbna struktura glavnih stavb naj ima enovito krajino streh (geometrijo streh, barvo kritine,
naklon, …) ter višino. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede
varstva območja kulturne dediščine (Blanškega polja, EŠD 19158).
(45) OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II
Poslovna cona je namenjena za gradnjo objektov za poslovno, proizvodno, trgovsko, servisno,
gostinsko in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno
in energetsko infrastrukturo z navezavo na obstoječo poslovno cono. Na skrajnem vzhodnem delu
poslovne cone se ohranjajo zelene površine.
(56) OPPN 6-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Breg
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč se omogoči z vzpostavitvijo mreže javnega prostora.
Območje se nameni bivanju, kmetijskim dejavnostim (manjše gospodarske enote) združljivim z
merili intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega
vaškega merila. Stavbna struktura drobnega merila z enovito krajino streh (višina stavb, barve
kritine, naklon, …) naj bo zastavljena tako, da bo omogočala kvalitetno dopolnitev k obstoječemu

Dodano na podlagi pobude št. 31.
(Območje je del območja, ki se ureja z DPA za HE Blanca.) – pridobljen je Sklep Vlade.
125 Dodano na podlagi 1MN_ZRSVN.
126 Dodano na podlagi 1MN_MzI_Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.
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delu naselja. Oblikovanje stavbne strukture glavne stavbe naj izhaja iz merila tipa stavbe hiša na
podeželju.
(67) OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg
Za potrebe terciarnih dejavnosti z bivanjem se aktivirajo nepozidana stavbna zemljišča ob vodnem
svetu. Mreža javnega prostora naj se navezuje na dostopno pot na jugu. Stavbna struktura glavne
stavbe naj bo drobnega merila, načeloma tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo
orientirani v smeri sever-jug. Strehe kubusov glavnih stavb naj bodo praviloma simetrične
dvokapnice.
(7) OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem v Čelovniku
Revitalizacija domačije in opredelitev območja za potrebe kmečkega turizma kot izhodišče za
prenovo in revitalizacijo domačije. Ohranja se primarna, kmetijska dejavnost z bivanjem, ob tem
se razvija turistična in delno rekreativna dejavnost ter storitvene dejavnosti manjšega obsega v
povezavi s kmetijsko dejavnostjo. Dostopna cesta se rekonstruira, z nje naj se zasnuje napajalna
mreža notranjega javnega prostora. Oblikujejo naj se skupine počitniških enot različnih tipov in
velikosti. Stavbna struktura naj bo zgolj drobnega merila s poenoteno krajino streh (višina stavb
naj ne presega E1+M, barve kritine, naklon, ...). Stavbni kubusi naj imajo praviloma simetrične
dvokapnice z naklonom 45 stopinj, orientirani naj bodo v smeri plastnic. Osnovno izhodišče je
ohranitev kakovostne stavbne strukture obstoječe domačije in razvoj nove, katere oblikovanje naj
izhaja iz principov avtohtonih arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov. Stavbe naj bodo oblikovane
po enotnem arhitekturnem konceptu oziroma skupno za posamezen stavbni tip. Med tematskimi
sklopi naj se vzpostavijo logične prostorske zelene cezure oziroma hortikulturne ureditve, ki naj
bodo podrejene obstoječemu krajinskemu vzorcu. Prav tako naj bodo območja za šport in
rekreacijo v čim večji meri prilagojena obstoječi naravni konfiguracij. Območje naj bo podrejeno
tako krajinskim kot grajenim vedutam dejanskega prostora127.
(8) OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II128
Na območju se nadaljnja eksploatacija izvaja le na podlagi sprejetega OPPN ob predhodni sanaciji
degradiranega dela. V osrednjem delu se formira izravnan teren, na zahodno in vzhodno stran se
oblikujejo brežine v enakomernem naklonu s prilagoditvijo obstoječemu terenu. V strmejšem delu
na zahodni strani se lahko oblikujejo položnejše terase, ki se pogozdijo za preprečitev erozije.
Osrednji in vzhodni del se sanira v kmetijsko površino z nanosom humusa. Humusna plast
vzhodnega dela območja se deponira in shrani za kasnejšo povrnitev na območju sanacije.
Severovzhodni del kamnoloma sega v območje rastišča zavarovane vrste navadnega kosmatinca,
ki je predlagan za opredelitev statusa botanične naravne vrednote. Degradirano območje je
potrebno sanirati, tako da se vzpostavijo pogoji primerni za razvoj rastišča zavarovane vrste. V
območju potencialnega rastišča zavarovane vrste se do sprejetja OPPN ne posega, pri rabi
kmetijskih površin se varujejo lastnosti tal, v območju predloga za zavarovanje se kmetijskih
površin ne gnoji.
(9) OPPN 14-02: Gospodarska cona Dolenji Boštanj
Za potrebe dejavnosti centralnih dejavnosti z bivanjem ter proizvodnje se zagotavljajo prostorske
možnosti za širitev obstoječe gospodarske cone in aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč
poslovno trgovskega in storitvenega dela Boštanja. Vzpostavi se nova mreža javnega prostora,
uvozov in priključevanja na GJI na osnovno notranjo strukturno os, ki naj bo orientirana v smeri
SZ-JZ. Vzdolž obstoječe dovozne ceste naj se umesti kakovostna urbana struktura s prepletom
dejavnosti (vsebine terciarnega sektorja - storitve, trgovina …). V zalednem delu naj se umestijo
objekti za proizvodnjo, delavnice, skladišča ipd. Stavbne strukture srednjega in večjega merila
(poslovne stavbe in objekti za proizvodnjo) z ravnimi strehami in enostavnimi linijami se umeščajo
Izbrisano na podlagi pobude št. 363. Območje se preoblikuje, zmanjša in določi za kmetijo za pridelavo zelenjave.
Hkrati se uskladijo prikazi v grafičnem delu OPN (strateški in izvedbeni del).
128 Popravljeno na podlagi 1MN MI, Direktorat za energijo, področje rudarstva (uskladitev poimenovanja).
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na enotnih gradbenih linijah. Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje
širine:dolžini naj bo 1:2. Vertikalni gabarit lahko obsega K+P, s pritličjem na koti do največ 0,5 m
nad terenom. Etažna višina pritličja je lahko do 4,5 m. Venec stavbe naj bo pri stavbni strukturi
manjšega velikostnega merila na višini 5,0 m, pri kubusu največjega merila pa na višini 7,0 m.
Streha naj bo ravna oziroma z minimalnim naklonom. Na strehi so dovoljeni svetlobni pasovi s
kupolami. Pri obdelavi fasad naj se prednostno uporabljajo fasadni elementi nevtralnih barv in
tekstur (plašči iz pranega betona - kulir) v kombinaciji s steklenimi fasadami. Ob vodotoku Mirna
naj se ohranja nepozidan pas zelenih površin129.
(10) OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo
Območje je namenjeno objektom za rejo živali (perutninska farma) s spremljajočimi objekti.
(11) OPPN 27-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Jablanica
Območje razpršene gradnje se sanira s priključitvijo k obstoječemu naselju in hkrati aktivira
nepozidana stavbna zemljišča.
(12) OPPN 32- 01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov
Kaplja vas
Izvede se sanacija z izkoriščanjem tehničnega kamna – dolomita. Območje širitve ne sme
poslabšati krajinske slike, s sanacijo pa se vzpostavi novo stanje s pogozditvijo brežin in
vzpostavitvijo travniške površine v izravnanem delu, ki naj v največji meri gradi na ohranitvi
osnovne krajinske strukture. Sočasno z izkoriščanjem pred sprejemom OPPN je potrebno
zagotavljati pogoje za kakovostno sanacijo območja.
(13) OPPN 40-02: Turistični center Krmelj
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične
vsebine ter avto kamp. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja
ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov, vezanih na vodno in obvodno
okolje.
Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju
naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne
vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje nemnožične in nehrupne
dejavnosti in rekreacije ter vzgojnoizobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo
predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in
živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom, se zagotovi mirno
cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se
prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst
(ekološki park). Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi v rekreacijske
površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na
nekaterih mestih uredi prehod preko potoka. Urbanistični koncept naj poleg pripadajočih
terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije …) predvidi območje za kampiranje - stalna postavitev
avtodomov (cca 30-50 lokacij, do 20 prikolic in do največ 30 avtodomov), ekološke učne poti ter
šotorov. Za tekoče potrebe kampa (javnih sanitarij …) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih
stavb. Ohranja naj se osnovna krajinska slika mikroambienta območja z vodo (ribnik) ter
avtohtono vegetacijo (gozdni rob). Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in
zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza …).
(14) OPPN 40-04: Poslovna cona Krmelj II
Nepozidana stavbna zemljišča se urbanizirajo v intenzivno javno urbano strukturo s
prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja z bivanjem. Vzpostavi naj se urbana
javna stavbna struktura v merilu pešca, linearno nanizana v smeri doline. V obcestnem delu
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Dopolnjeno na podlagi pobude št. 516 in zagotavljanja zelenega nepozidanega pasu ob vodotoku.
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glavne strukturne osi se artikulira osrednji ulični prostor Krmelja s kubusi na enotni gradbeni liniji.
Stavbna struktura naj bo po tipih poenotena.
(15) OPPN 40-08: Stanovanjska soseska Krmelj severozahod
Obstoječa stavbna zemljišča se aktivirajo, pri tem se zagotavlja kakovostna ureditev zahodne
meje naselja s smiselno zaključitvijo v strnjeni pozidavi eno stanovanjskih stavb. Opredeli naj se
mreža notranjega javnega prostora, tako da sooblikuje notranji javni prostor naselja. Stavbna
struktura naj bo tipološko poenotena, zasnovana, da na eni strani kvalitetno sooblikuje tako ulični
gabarit (na poenotenih regulacijskih črtah), na drugi pa zahodno mejo naselja.
(16) OPPN 45-01: Stanovanjska soseska Log
Vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot oziroma stanovanjske soseske individualnih
stanovanjskih hiš v intenzivnem podeželskem okolju podpira revitalizacijo jedra naselja. V
vzhodnem delu naj se zagotovi dostop do novih GE. Stavbna struktura naj bo drobnega merila,
tipološko enovita ter v območju javnega prostora umeščena na enotnih gradbenih linijah. V merilu
krajine naj soseska deluje kot homogena prostorska enota, ki se naj se navezuje na že obstoječo.
Zastavljena naj bo tako, da omogoča kvalitetno zapolnitev vrzeli, hkrati pa naj se ohranja
dominantnost obstoječe cerkve. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v
kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja Log. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja
prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. Gradnje naj
se načrtuje tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro.
Obstoječa domačija naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .od. Pri pripravi
OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne
dediščine – v vplivnem območju cerkve sv. Križa (EŠD 1657) in v območju kulturne krajine Loško
polje (EŠD 27032).
(17) OPPN 45-03: Sanacija kamnoloma Log II
Izvede se sanacija z delnim izkoriščanjem kamnine za pridobivanje peska. Območje širitve ne sme
poslabšati krajinske slike, s sanacijo pa se vzpostavi novo stanje s pogozditvijo brežin in
vzpostavitvijo travniške površine v izravnanem delu, ki naj v največji meri gradi na ohranitvi
osnovne krajinske strukture. Sočasno z izkoriščanjem pred sprejemom OPPN je potrebno
zagotavljati pogoje za kakovostno sanacijo območja.
(18) OPPN 46-02: Ureditev Loke sever
Za potrebe terciarnih dejavnosti z bivanjem se aktivirajo nepozidana stavbna zemljišča.
Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob tem naj se vzpostavi tudi nova peš
povezava (pešpot) do lokalnega pokopališča. Stavbna struktura glavne stavbe naj bo drobnega
merila, načeloma tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic,
zastavljeni na enotnih gradbenih linijah. Strehe kubusov glavnih stavb naj bodo praviloma
simetrične dvokapnice z naklonom 45 stopinj. Glavne stavbe naj sooblikujejo kvaliteten notranji
javni prostor, robna stavbna struktura pa mejo naselbinskega telesa. Na severozahodnem delu
območja naj se uredi in vzdržuje območje zelenih površin, namenjene predvsem prebivalcem
soseske.
(19) OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke
Območja se nameni za razvoj terciarnega sektorja in krepitev centralnih funkcij naselja. Predvidi
naj se sanacija in revitalizacija tako osrednje strukturne osi kot zalednega dela z dopolnilno
gradnjo, primerno glede na vlogo v naselju ter opredelitev urbanih zelenih površin.
Terciarne, kvartarne vsebine se razvijajo ob osrednjem javnem prostoru, bivanje pa v robnem,
severozahodnem delu območja. Opredeli se javni prostor (razširitev ceste, pločnik, …), ki naj
omogoči sanacijo napajalne poti, ter opredelitev novih gradbenih enot na lokacijah nepozidanih
zemljišč. V območju primarne osi je potrebna opredelitev nove stavbne strukture v morfološkem
ustroju po vzoru izvornega jedra, trško-mestna hiša. Ta naj bo vzdolž obstoječe ceste
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vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. V stavbah je dovoljeno prepletanje javnih vsebin in
bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb. V zaledju se načrtuje vzpostavitev
hortikulturnih vsebin oziroma parkovno ureditev in peš povezavo z osrednjim javnim prostorom.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja
kulturne dediščine – v vplivnem območju dvorca Loka (EŠD 10185), vrtnoarhitekturna dediščina
(EŠD 27813) in Loško-Račiško polje (EŠD 22621).
(20) OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod
Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob tem naj se vzpostavi tudi nova peš
povezava do severnega zaledja. Reurbanizacija in urbanizacija stavbne strukture ob regionalni
cesti s stavbno strukturo, vzpostavljeno na enotni gradbeni liniji. V zgornjih etažah glavnih stavb
(npr. tipa trška hiša .th) je možno vzpostavljati tudi stanovanja. Pri pripravi OPPN je potrebno
upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – Loško-Račiško
polje (EŠD 22621).
(21301) OPPN 47-01: OPPN Turistična kmetija Gnidica
Območje je namenjeno razvoju turistične dejavnosti v povezavi s turistično kmetijo Gnidica v EUP
LL16.od. Dopustna je ureditev zelenih površin za druženje, oddih, igro, šport in rekreacijo (npr.
minigolf, bazen), piknik prostorov, objektov za kratkotrajno nastanitev, parkirišč in postajališča
za avtodome. V čim večji meri se ohranja visokodebelno vegetacijo (gozd). Robove se kakovostno
uredi (npr. zasadi). Objekte se v prostor umesti tako, da se čim manj posega v naravni relief,
morebitno preoblikovanje reliefa pa se izvede tako, da se zagotovi čim večjo vpetost v prostor.
Arhitekturna zasnova objektov naj upošteva lokalno tipologijo stavb (npr. naravni materiali, kot
je les, nevpadljive barve, streha z naklonom med 35° in 45°). Dostopnost se zagotavlja z javne
poti z juga. Odprtim površinam se nameni najmanj 70 % območja.
(2122) OPPN 50-02: Center naselja Malkovec
Zagotovi naj se aktiviranje obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč oziroma urbanizacija
obstoječega središčnega prostora, ki je prepoznan kot lokalno razvojno pomemben prostor za
razvoj javnih funkcij. Nova urbana struktura srednjega in manjšega merila naj bo tipološko
enovita, vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah ter orientirana v smeri obstoječe poti. V merilu
krajine naj dopolnilna pozidava deluje homogeno k obstoječi pozidavi. Pritličja glavnih stavb naj
bodo javnega značaja. Stavbna struktura gospodarskega značaja naj bo po velikostnem merilu
podrejena mikroambientu - okolju.
(2223) OPPN 51-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Metni Vrh
Območje razpršene gradnje se sanira z vzpostavitvijo novega naselja, hkrati se opredelijo nove
gradbene enote za bivanje. Novo opredeljena stavbna struktura glavnih stavb naj bo drobnega
merila, tipološko enovita na novi mreži javnega prostora. V merilu krajine naj nova pozidava
deluje kot homogena prostorska enota. Vzporedno naj se uredijo gradbene linije. Višinski gabarit
naj ne presega E1+M.
(2324) OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo
Raba vodnega in obvodnega sveta se v okviru načrtovane ureditve uskladi z varstvenimi
vsebinami nadomestnega habitata. Na podlagi ugotovitev monitoringa v času obratovanja HE
Boštanj se načrtujejo morebitni dodatni ukrepi za varstvo narave in okolja. Ugotovitve naj se
upošteva pri določitvi dopustne rabe in posegov ter za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov
za zagotavljanje funkcij nadomestnega habitata ter športno-rekreativno rabo na območju
urejanja. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe, ki so bili predlagani v
okviru presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh,
zelena rega, pupek) v postopku priprave LN HE Boštanj. Z OPPN se na delu območja uredijo
oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z
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majhnim naklonom) in zalednimi površinami, zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim
grmovjem ali manjšimi drevesi. Dopusti se ureditev za namene športnega ribolova, vključno z
ureditvijo postajališča za avtodome in šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v
povezavi z dejavnostjo na območju zelenih površin naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da
bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev
obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirana v razvijajoč
se koncept vzdolž reke Save na tem odseku. Dovoljena je gradnja pristana - čolnarne po splošnih
merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev je možna le s soglasjem
upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim predpisom v skladu
z Zakonom o plovbi po celinskih vodah. V delu območja se uredijo površine za potrebe športnorekreativnih vsebin (športni ribolov, čolnarjenje, sprehodi). Pri tem naj se načrtujejo vsi možni
tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na prisotne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo
krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in
mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda.
(2425) OPPN 74-01: Prenova vzhodnega dela Račice
Zagotovi se sanacija degradiranega območja z aktiviranjem nepozidanih zemljišč oziroma
opredelitev dopolnilne pozidave ter vzpostavitev novih stanovanjskih površin za bivanje in
dejavnosti v podeželskem okolju. Načrtuje se sanacija in revitalizacija osrednjega dela naselja,
tako stavbne strukture kot javnega prostora. Ob regionalni cesti naj bo stavbna struktura
vzpostavljena na enotni gradbeni liniji. Nujno potrebna je opredelitev sekundarne notranje mreže
javnega prostora za dostop vsem novo vzpostavljenim gradbenim enotam. Stavbna struktura naj
ima enovito krajino streh, praviloma dvokapno streho z naklonom 45o (višina stavb, barve kritine).
Kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic oziroma zastavljeni tako, da omogočajo kvalitetno
dopolnitev k obstoječi zasnovi tega dela naselja. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati
smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – Loško-Račiško polje
(EŠD 22621).
(2526) OPPN 76-02: Poslovna cona Radna
Prostorska ureditev naj zagotavlja pogoje za razvoj proizvodnih in poslovnih dejavnosti.
Poleg poslovnih in proizvodnih enot se dopolnilno dopustijo umestitve tudi za dejavnosti (enote)
kvartarnega sektorja. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako
v razmerju do že obstoječih gospodarskih enot, kot do območja predvidenih zelenih površin, za
šport in rekreacijo v zahodnem delu območja. Osnovna strukturna os območja naj bo v smeri
regionalne ceste Sevnica-Trebnje, potrebna pa je opredelitev nove napajalne mreže javnega
prostora. Urbana stavbna struktura naj bo srednjega in večjega merila (poslovne stavbe in objekti
za proizvodnjo) z ravnimi strehami in enostavnimi linijami, visoka do največ treh etaž. Tlorisni in
višinski gabariti ter oblikovanje stavb naj se prilagodijo značaju širšega prostora. Ob osnovni
komunikacijski poti naj se umeščajo poslovni objekti in javna parkirišča, v zaledju parcel pa
proizvodni objekti, servisi in skladišča. Proti glavni cesti naj bo vzpostavljena zelena cezura hortikulturna površina, ki naj omogoča peš povezavo z v zahodnem delu območja predvidenim
športno-rekreativnim območjem. V območju se nahaja enota kulturne dediščine Radna – Tariški
dvorec (EŠD 17317). Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca morajo biti podrejeni
prostorskemu konceptu, pojavnosti in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Z avtohtonimi
listopadnimi drevesi naj se omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem
in širšim obrečnim prostorom. Na zemljišču parc. št. 2312/62 k.o. Log je dopustna gradnja
heliporta131.
(2627) OPPN 81-03: Stanovanjska soseska Pungrt
Sanacija oziroma urbanizacija vzhodnega dela Sevnice se načrtuje za potrebe bivanja z
aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč ter opredelitvijo novih razvojnih možnosti, stavbnih
zemljišč za vzpostavitev novih stanovanjskih površin. Hkrati naj se oblikuje kvalitetna meja naselja
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s smiselno zaključitvijo v strnjeno pozidavo oziroma stanovanjsko sosesko individualnih
stanovanjskih stavb. Vzpostavi naj se stavbna struktura enostanovanjskih stavb z osnovnim
kubusom dimenzij 12,0 x 9,0 m. Višinski gabarit stavbne strukture naj ne presega E1+M, s tem
da je na delu območja z naklonom (nagib) možna vzpostavitev tudi kletne etaže. Stavbna
struktura naj se v obcestnem delu obstoječe lokalne javne poti zgosti v linijah vzdolž plastnic.
Stavbna struktura naj bo mreži poti zastavljena na enotnih gradbenih linijah. Opredelitev možnosti
gradnje novih individualnih ali vrstnih bivalnih enot - tematske stavbne strukture primerljivega
merila naj bodo načeloma v skladu z merili tipa GE .vs.
(2728) OPPN 81-05: Stanovanjska soseska Šmarje-Rtiče
Sanacija severnega dela naselja se izvede z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč ter
opredelitvijo novih razvojnih možnosti, stavbnih zemljišč za vzpostavitev površin za bivanje v
individualnih stanovanjskih stavbah. Stavbna struktura drobnega merila, tipološko enovita
poenotena na enotni gradbeni liniji novo opredeljenega sekundarnega javnega prostora (ceste,
pločnik, …). Dovozna cesta naj bo smiselno navezana na mrežo javnega prostora obstoječe
stanovanjske soseske v soodvisnosti od geomorfologije zemljišča. Stavbna struktura ima enovito
krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …) zastavljeno tako, da omogoča kvalitetno
dopolnitev k obstoječemu delu naselja.
(2829) OPPN 81-06: Stanovanjska soseska Ribniki
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča za zaključeno stanovanjsko sosesko. Opredeli se nova
mreža javnega prostora in sekundarnih ulic (ceste, pločnik …) po globini območja, ki bo omogočal
dostop do novih GE. Nova urbana struktura naj bo orientirana vzdolž plastnic, glavne stavbe naj
bodo organizirane na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura iste namembnosti (npr.
stanovanjske hiše) naj bo tipološko poenotena z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija
streh, barve kritine, …). Javni prostor naj bo pretočen (brez slepih ulic).
(2930) OPPN 81-08: Staro jedro Sevnice
Zagotovi naj se izvedljivosti programov centralnih dejavnosti ter razvojno prostorske (nekdanji
trg z gradom) in umetnostno zgodovinske prenove jedra, v skladu z vlogo in pomenom v širšem
prostoru. Programi kvartarnega in terciarnega sektorja, zlasti storitev, naj bodo prilagojeni
strukturi in zmogljivosti prostora in stavb. Zagotavlja naj se revitalizacija in prostorska ohranitev
izvornega prostorskega koncepta jedra in razmerij med gradom, trgom in reko Savo. Utilitarni
elementi ureditve (parkirne površine, servisni programi, …) morajo biti integrirani v primarno
stavbno strukturo na način, da se izpostavijo ambientalno prostorske in arhitekturne ter
zgodovinsko pričevalne vrednote prostora. V skladu z merili pristojne enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije in merili prostora se zasnuje prostorski koncept s predhodno idejno
zasnovo. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno
jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt
za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
(3031) OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice – vzhodni del
Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod sevniškim gradom s sanacijo in
revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj
programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja.
Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda.
Revitalizacija ter implementacija novih izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski
prostorski koncept trga in zagotavlja ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke
Save in območja pokopališča. Ob potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer
ohranitev obstoječe vegetacije ni možna, naj se le-ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi
vrstami. Obstoječa stavbna struktura naj se, v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja v
tipu GE s končnico .tm, ureja v skladu z naslednjimi merili: višinski gabarit ne sme presegati
gabaritov obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v
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neposredni bližini objekta, ki se nadomešča, oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri
čemer je potrebno upoštevati arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, gradbene linije in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh.
Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne
kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru
odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba
naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti
so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj - trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd.
pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe
namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna v skladu s smernicami Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije. Za vse posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso
možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora.
Na območju se nahajajo naslednje enote varovane kulturne dediščine, Trški dvorec (EŠD 14754),
Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280), Sevnica – Hiša Glavni trg 17 (EŠD 18545), Sevnica –
Župnišče (EŠD 18533), Sevnica – Hiša Glavni trg 11 (EŠD 18548), Sevnica – Hiša Glavni trg 9
(EŠD 18534), Sevnica – Hiša Florjanska 1 (EŠD 18554), Sevnica – Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535),
Sevnica – Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Sevnica – Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547), Sevnica –
Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Sevnica – Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Sevnica – cerkev
sv. Nikolaja (EŠD 3346), Sevnica – Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Sevnica – Hiša Glavni trg 18
(EŠD 18544), Sevnica – Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Sevnica – Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540),
Sevnica – Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Sevnica – Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Sevnica –
Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Sevnica – Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Sevnica – Hiša Glavni
trg 32 (EŠD 18522), Sevnica – Grajska kašča (EŠD 14759), Sevnica – Hiša Glavni trg 38 (EŠD
18526), Sevnica – Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Sevnica – Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530),
Sevnica – Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Sevnica – Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Sevnica –
Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Sevnica – Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Sevnica – Hiša Glavni
trg 37 (EŠD 18525), Sevnica – Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Sevnica – Hiša Glavni trg 33 (EŠD
18523), Sevnica – Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Sevnica – Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519),
Sevnica – Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Sevnica – Znamenje sv. Martina (EŠD 14755).
Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754), je potrebno izdelati konservatorski načrt za
prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
(3132) OPPN 81-10: Revitalizacija novega centra pod gradom
Revitalizacija območja s pozidavo intenzivne urbane stavbne strukture se načrtuje za razvoj
centralnih dejavnosti v obcestnem delu in krepitev javnih funkcij naselja v zalednem predelu
mesta. V vhodnem zaledju ceste, opredelitev razvojnih možnosti za vzpostavitev novih stavbnih
zemljišč za programe terciarnih in kvartarnih dejavnosti ter bivanje.
Nova urbana stavbna struktura naj se organizira ob obstoječi prometnici, strukturni osi. Stavbna
struktura manjšega in srednjega merila enotnega tipa, trško-mestna hiša, ki naj bo vzdolž
obstoječe ceste vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah tako, da bo kvalitetno artikulirala
osrednji javni prostor predela (pločnik, …), naj bo orientirana v vzdolž plastnic in ceste. Dovoljeno
je prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb. V vhodnem
zalednem delu naj se opredelijo bivalne GE, manjša soseska s stavbno strukturo drobnega merila
enega tipa. Kubusi naj bodo na enotni gradbeni liniji sekundarnega javnega prostora, z enovito
krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …). Stavbni kubusi naj imajo praviloma
simetrične dvokapnice z naklonom 45 stopinj.
(3233) OPPN 81-13: Ureditev vzhodnega dela jedra Sevnice
Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod Sevniškim gradom s sanacijo in
revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj
programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja.
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Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda. OPPN se pripravi na podlagi
konservatorskega načrta prenove starega jedra Sevnice. Revitalizacija ter implementacija novih
izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski prostorski koncept trga in zagotavlja
ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke Save in območja pokopališča. Ob
potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer ohranitev obstoječe vegetacije ni
možna, naj se le ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi vrstami. Obstoječa stavbna
struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot, do sprejetja v tipu GE s končnico .tm, urejajo
v skladu z naslednjim merilom: višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških
stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se
nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno upoštevati
arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, gradbene linije in smer
slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi
geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju
prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto
namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti,
ki imajo mestotvoren značaj - trgovina, gostinstvo, izobraževanje, ipd., pod pogojem, da je za
novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne
namene je možna v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za vse
posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna
zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. V območju
načrtovanja se nahajajo enote kulturne dediščine, Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280),
Sevnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD 3347), Sevnica – Hiša Florjanska 1 (EŠD 1855), Sevnica –
Hiša Florjanska 4 (EŠD 18553), Sevnica – Hiša Glavni trg 2 (EŠD 18543). Za območje varovane
kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica –
Trški dvorec (EŠD 14754), je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za
pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene
smernice in mnenje.
(3334) OPPN 81-14: Ureditev zahodnega dela jedra Sevnice
Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod Sevniškim gradom s sanacijo in
revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj
programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja.
Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda.
Revitalizacija ter implementacija novih izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski
prostorski koncept trga in zagotavlja ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke
Save in območja pokopališča. Ob potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer
ohranitev obstoječe vegetacije ni možna, naj se le-ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi
vrstami. Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot, do sprejetja v
tipu GE s končnico .tm, urejajo v skladu z naslednjimi merili: višinski gabarit ne sme presegati
gabaritov obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v
neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri
čemer je potrebno upoštevati arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, gradbene linije in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh.
Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne
kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru
odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba
naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti
so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd.,
pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe
namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna v skladu s smernicami glede varovanja
kulturne dediščine. Za vse posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne
enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru,
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ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega
izvora. V območju načrtovanja se nahajajo enote kulturne dediščine: Sevnica – Hiša Kvedrova 1
(EŠD 18552), Sevnica – Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Sevnica – Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550)
in Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280). Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski
spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
(3435) OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe
območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno
povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi
potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in
storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). Na zemljišču parc. št. 568/1
k.o. Sevnica je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov za institucionalno varstvo
starejših oseb (dom starejših občanov, medgeneracijski center, oskrbovana stanovanja, šola za
otroke s posebnimi potrebami; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; 1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, višine do K+P+2).132 V območju se uredi
osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa. Območje se
naveže na sistem javnega potniškega prometa. Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi
število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v
območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev
ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči
promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega
načrta, ki ga potrdi organ očine Sevnica, pristojen za promet.133
(3536) OPPN 86-01: Sanacija območja razpršene gradnje in preobrazba naselja Spodnje Vodale
Sanacija degradiranega južnega dela vasi se načrtuje s priključitvijo območja razpršene gradnje
k obstoječemu naselju ter aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč z opredelitvijo dopolnilne
pozidave. Potrebna je opredelitev novega javnega prostora po globini za novi del naselja.
Območje se nameni bivanju v podeželskem okolju. Opredelitev napajalne mreže javnega prostora
iz osrednje osi naselja naj omogoča dostop do vseh novo opredeljenih GE. Oblikovanje stavbne
strukture individualnih enodružinskih stavb, glavnih stavb, naj izhaja iz tipa hiša na podeželju.
Stavbni kubusi in slemena naj bodo v obcestnem delu glavne poti orientirani vzdolž javnega
prostora oziroma v smeri plastnic in naravnih robov.
(3637) OPPN 88-01: Terme Počivice
Območje je namenjeno gradnji term s termalnimi objekti in objekti za kratkotrajno nastanitev.
Gradnja objektov in druge ureditve na območju naj se načrtujejo v obsegu in na način, da se
ohranja naravne morfološke in hidrološke lastnosti Čanjskega potoka s pritoki, zaradi katerih je
vodotok predlagan za naravno vrednoto.
Območje je treba urbanistično in krajinsko zasnovati tako, da se nova ureditev čimbolj nevtralno
in neagresivno vključuje v okolico, z upoštevanjem obstoječega reliefa, vidne izpostavljenosti,
navezave na stična območja, avtohtone vegetacije.
Glavni objekt (terme s spremljajočimi programi) se umesti na zahodno stran EUP, z daljšo stranico
se orientira v smeri plastnic. Višina glavnega objekta je do 15 m.
Bungalove se umesti terasasto po pobočju. Terase se morajo čim bolj prilagajati obstoječemu
terenu. Med objekti in na robovih se mora ohranjati obstoječa visokodebelna vegetacija.
Bungalovi so etažno P oziroma P+M, dopustno jih je delno vkopati. Dopustne so tudi ravne strehe.
Dopustna je tudi ureditev kampa.

132
133

Dodano na podlagi pobude št. 311 – razvojna potreba DUO Impoljca.
Dopolnjeno na podlagi 1MN_MzI_Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.
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Parkiranje mora biti urejeno centralno, ob glavnem objektu. Dovozi do bungalovov so dopustni le
za dostavo in vzdrževanje.
(3738) OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever
Z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč in opredelitvijo dopolnilne pozidave ter novih
razvojnih možnosti se vzpostavijo nove stanovanjske površine za bivanje v individualnih
stanovanjskih hišah. V območju opredeljenega javnega prostora osrednje osi se omogočijo
centralne dejavnosti primerne opredeljeni stavbni strukturi.
Obstoječa mreža javnega prostora osrednje prometnice naselja se sanira ter opredeli dopolnitev
severno nad njo. Ob obstoječi lokalni osi naj se vzpostavi dopolnilna stavbna struktura, v katerih
so pritličja stavb lahko javnega značaja. Vzdolž obstoječe primarne strukture osi naj bodo glavne
stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Glavna stavba naj bo tipa trško - mestna hiša.
Stavbni kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri obstoječega javnega prostora. Priporočljiva
je navezava (vsaj pešpot) iz potencialnega središčnega prostora oziroma osi do predvidene
parkovne ureditve pod lokalno dominanto. Na severu območja naj se v novo opredeljeni
stanovanjski soseski vzpostavi pretočna mreža napajalnih poti, ki bo omogočala dostop do vseh
novih GE. Oblikovanje stavbne strukture enostanovanjskih individualnih hiš za potrebe bivanja
naj izhaja iz izvorne stavbne strukture, katerih kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri
plastnic. Stavbna struktura naj sooblikuje kvalitetno severno mejo naselbinskega telesa. Pri
pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve
Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).
(38) OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - vzhod 134
Prostorska ureditev naj zagotavlja sanacijo severovzhodnega dela vasi in aktiviranje prostorskih
rezerv ter širitev naselja za bivanje in kmetijsko dejavnost na podeželju. Sanacija obstoječe mreže
javnega prostora osrednje prometnice naselja ter opredelitev nove napajalne mreže se načrtuje
tako, da bo omogočen dostop do vseh novih GE. V severovzhodnem delu se vzpostavi napajalna
pot po globini. Oblikovanje stavbne strukture individualnih stavb za potrebe bivanja naj izhaja iz
tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Stavbni kubusi in slemena naj bodo v obcestnem delu glavne
poti orientirani vzdolž javnega prostora. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in
pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne
dediščine – v vplivnem območju cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).
(39) OPPN 89-03: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug
Opredelitev dopolnilne pozidave ter sanacija obstoječe mreže javnega prostora osrednje
prometnice naselja ter opredelitev nove stanovanjske soseske severno nad njo.
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in širitev naselja z dopolnilno pozidavo se načrtuje za
potrebe bivanja v individualnih stanovanjskih hišah in centralne dejavnosti z bivanjem v območju
osrednje osi. Ob obstoječi lokalni osi naj se vzpostavi dopolnilna stavbna struktura, v katerih so
pritličja stavb lahko javnega značaja. Vzdolž obstoječe primarne strukture osi naj bodo glavne
stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Glavna stavba naj bo tipa trško - mestna hiša.
Stavbni kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri obstoječega javnega prostora. Priporočljiva
je navezava (vsaj pešpot) iz potencialnega središčnega prostora oziroma osi do predvidene
parkovne ureditve pod lokalno dominanto. Na severu območja naj se v novo opredeljeni
stanovanjski soseski vzpostavi pretočna mreža napajalnih poti. Oblikovanje stavbne strukture
enostanovanjskih individualnih hiš za potrebe bivanja naj izhaja iz izvorne stavbne strukture,
katerih kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri plastnic. Stavbna struktura naj sooblikuje
kvalitetno severno mejo naselbinskega telesa. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice
in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne
dediščine – v vplivnem območju cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).
Uskladitev / Redakcijski popravek: Usmeritve za OPPN se briše, ker gre za veljavni PIN (Ur. l RS, št. 16/19;
dopolni se 103. člen).
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(40) OPPN 91-01: Stanovanjska soseska Šentjanž - severozahod
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Opredeli naj se mreža javnega prostora v pretočni
sistem, ki naj omogoča dostop do vseh novo opredeljenih GE. Umestitev stavbnih kubusov
drobnega merila v smeri plastnic naj bo tipološko poenotena na enotnih gradbenih linijah. Merilo
stavb in oblikovanje naj bo tako, da omogoča kvalitetno dopolnitev k obstoječemu delu
naselbinskega telesa. Strehe naj bodo oblikovane kot dvokapne strehe.
(41) OPPN 91-03: Stanovanjska soseska Šentjanž - jug
Nepozidana stavbna zemljišča se zapolnijo z dopolnilno stavbno strukturo. OPPN je potreben
zaradi opredelitve javnega prostora in zagotavljanja dostopov do novih GE - napajalne poti do
novih GE naj se zagotavlja iz JV na strani odprtega prostora. Dopolnilna gradnja naj se izvede s
stavbnimi kubusi, orientiranimi v smeri plastnic. Streha naj bo oblikovana kot dvokapna streha.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Janeza
Krstnika (EŠD 2427).
(42) OPPN 91-05: Stanovanjska soseska Šentjanž Gaj
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Za vzpostavitev soseske je potrebna opredelitev
notranje mreže javnega prostora. Opredelitev tematske strukture, stanovanjske enote naj bodo
načelno enega tipa, z enovito strukturo krajine streh. Dopolnilna stavbna struktura naj se
načeloma razvija v merila glavne stavbe tipa hiša na podeželju.
(43) OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna
Revitalizacija dela naselja naj se izvaja na podlagi redefinicije javnega prostora, z aktiviranjem
nepozidanih stavbnih zemljišč ter z opredelitvijo dopolnilne gradnje ter novih razvojnih možnosti
za vzpostavitev novih bivalnih enot. Omogoči naj se pogoje za bivanje, kmetijsko dejavnost z
manjšimi gospodarskimi enotami, združljivimi z merili intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je
mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega vaškega merila. Vzpostavi naj se stavbna
struktura drobnega merila, tipološko enovita, poenotena na enotni gradbeni liniji osnovnega
javnega prostora. Zagotovi naj se enovitost oblikovanja krajine streh, ohranja naj se obstoječa
orientacija streh, prečno na strugo reke Save. Višinsko in tlorisno merilo stavb naj izhaja iz meril
obstoječe stavbne strukture. Obstoječe pomožne gospodarske stavbe, kozolci na vzhodu, naj se
ohranjajo. V sklopu priprave OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
(44) OPPN 100-02: Gospodarska cona Tržišče
OPPN je potreben za opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev gospodarske cone za
več enot manjšega in srednjega velikostnega merila za proizvodnjo ter terciarne dejavnosti,
predvsem obrt in storitve. Hkrati se načrtuje sanacija obstoječih poselitvenih enot v novo naselje.
Organizacija novih gradbenih enot ter vzpostavitev nove skupne mreže javnega prostora z
enotnimi gradbenimi linijami. Osnovna napajalna pot po globini območja naj bo v smeri
severovzhod-jugozahod. Proti severnemu pobočju naj se vzpostavi zelena cezura. Stavbna
struktura gospodarske cone naj se v razmerju do kulturne krajine oblikuje kot prostorska celota,
uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na vizualno izpostavljenih
zunanjih robovih, ozelenitev robov. Stavbni kubusi naj bodo enostavnih geometrijskih oblik z
ravnimi površinami. Strehe naj bodo oblikovne kot ravne strehe.
(45) OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče
V območju se načrtuje stanovanjska pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč. Dostopnost se
zagotovi z javne poti na jugu, stavbna struktura naj bo smiselno umeščena glede na relief. Pri
pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Sv. Trojice
(EŠD 2612).
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(46) OPPN 100-05: Ayurveda Gune Center
V skladu s strategijo spodbujanja trajnostnega razvoja podeželja se območje načrtuje za razvoj
turizma posebnega pomena in s specifičnimi programi terciarnih in kvartarnih dejavnosti v
povezavi z zdravstvenimi storitvami. Potrebna je sanacija in revitalizacija zaledne strukturne osi
ter ureditev zelenih površin znotraj območja. Predvidene so terciarne in kvartarne dejavnosti,
specializirane zasebne zdravstvene storitve ter začasno bivanje v sklopu centra za alternativno
medicino z možnostjo umestitve programsko sorodnih izobraževalnih vsebin in storitev. Nujna je
opredelitev razvoja javnega prostora (razširitev ceste, pločnik …), sanacija in rekonstrukcija
obstoječe napajalne poti ter opredelitev in ureditev pripadajočih zunanjih površin glede na
predvideno dejavnost. Načrtovana glavna stavba, večnamenski poslovni prostor vključno s
prostori za občasno bivanje, naj bo po arhitekturnem oblikovanju podrejena naravni krajinski
strukturi. Tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje stavbe naj se prilagodi značaju širšega
prostora, vendar naj ne presega treh etaž. Oblikovanje stavbne strukture naj bo tako, da se ohrani
dominantnost obstoječe lokalne cerkve. Po možnosti naj bo grajena iz ekoloških materialov ter
energetsko varčna stavba. Poslovni objekt z javnimi parkirišči naj se umesti ob osnovni
komunikacijski poti. Proti glavni cesti naj bo v območju parkirišč vzpostavljena zelena cezura,
hortikulturna površina. V zalednem delu, v območju zelenih površin, naj se vzpostavijo parkovne
ureditve ter navezave, pešpoti do središčnega prostora naselja pod lokalno dominanto ter v širši
zaledni prostor. Zagotavlja naj se skladnost celotne ureditve in njeno razmerje do obstoječih
naravnih površin.
(47) OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč se omogoči z vzpostavitvijo mreže javnega prostora.
Območje se nameni bivanju in centralnim dejavnostim. Kmetijske dejavnosti se v središčnem delu
lahko ohranjajo le v obstoječem obsegu (manjše gospodarske enote) združljivim z merili
intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega
vaškega merila. Formira se središčni del naselja namenjen centralnim dejavnostim za lokalne
potrebe in bivanju. Stavbna struktura drobnega merila z enovito krajino streh (višina stavb, barve
kritine, naklon, …) naj bo zastavljena tako, da bo omogočala kvalitetno dopolnitev k obstoječemu
delu naselja. Oblikovanje stavbne strukture glavne stavbe naj izhaja iz merila tipa stavbe hiša na
podeželju, v središčnem delu pa glede na program, lahko tudi trško-mestna hiša. Pri pripravi
OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne
dediščine v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta, EŠD 3514.
(48) OPPN 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh II
Pri nadaljnjem izkoriščanju se površina območja degradiranega prostora ne sme povečevati, zato
je treba hkrati z odpiranjem nove pridobivalne površine zemljišča, kjer izkoriščanje mineralne
surovine ne poteka več, sanirati. Izkoriščanje mineralne surovine naj poteka od zgornje etaže
navzdol, zato naj se vegetacija in humusna plast odstranita le v obsegu, ki je nujno potreben za
izdelavo etaže, na kateri se bo izvajalo odkopavanje mineralne surovine. Odvečno zemljino in
humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma, se ju ustrezno zavaruje pred
izpiranjem ter se ju uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Število etaž, višina in
naklon etažne brežine ter širina etažne ravnine naj bo tolikšna, da bo končni naklon površja po
zaključeni sanaciji kamnoloma zagotavljal stabilnost brežine in vegetacijskega sloja kot celote.
Raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu naj se izvajata na način, da ne bo prišlo do
onesnaževanja površinskih voda, zato je treba z ustrezno urejenim odvodnjavanjem preprečiti
erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma pa zbirati v usedalniku in jih nato
kontrolirano odvajati v površinski vodotok. Ohranja se morfološke in hidrološke lastnosti bližnjega
vodotoka ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije. Miniranje naj se
izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oziroma vibracije v okolici kamnoloma.
Območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se izvajajo samo
v času dnevne svetlobe. Varovalna ograja ter morebitne druge ovire okoli kamnoloma naj se
izdelajo na način, da je živalim onemogočen prehod na območje kamnoloma in s tem padec v
globino. Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega
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pobočja, zemljišče je treba prekriti z zemljo, ozeleniti in zasaditi z avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
(49) OPPN 107-01: Sanacija kamnoloma Zavratec
V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe
za preprečevanje plazenja tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv
hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega
nivoja hrupa. Prostorska ureditev naj vključuje tudi ureditev transportnih poti za zmanjšanje
vplivov na poselitev v bližini kamnoloma. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna
in grmovna vegetacija. Po končanih delih se kamnolom ustrezno sanira in vzpostavi prvotna raba
prostora.
(50) Velikost območij prostorskih ureditev s predvidenimi OPPN:
Oznaka
OPPN

Površina
(ha)

Oznaka
OPPN

Površina
(ha)

Oznaka
OPPN

Površina
(ha)

Oznaka
OPPN

Površina
(ha)

OPPN-2-01135

4,83

OPPN-40-02

10,32

OPPN-76-02

4,24

OPPN-89-02

1,90136

OPPN-3-01

0,95

OPPN-40-04

4,51

OPPN-81-03

5,07

OPPN-89-03

3,07

OPPN-4-01

1,51

OPPN-40-08

2,00

OPPN-81-05

1,47

OPPN-91-01

2,07

OPPN-4-04

3,45

OPPN-45-01

1,19

OPPN-81-06

2,23

OPPN-91-03

1,14

OPPN-5-02

1,18

OPPN-45-03

14,62

OPPN-81-08

0,55

OPPN-91-05

3,11

OPPN-6-01

2,26

OPPN-46-02

6,18

OPPN-81-09

7,32

OPPN-94-01

3,82

OPPN-6-02

0,53

OPPN-46-03

2,88

OPPN-81-10

3,09

OPPN-100-02

4,33

OPPN-11-01

1,05

OPPN-46-05

1,99

OPPN-81-13

0,88

OPPN-100-04

0,45

OPPN-12-01

5,16

OPPN-47-01138

1,93

OPPN-81-14

8,59

OPPN-100-05

0,46

OPPN-14-02

5,25

OPPN-50-02

1,93

OPPN-81-15

5,43

OPPN-106-01

3,00

OPPN-15-01

0,49

OPPN-51-01

2,45

OPPN-86-01

2,29

OPPN-106-02

4,48

OPPN-27-01

1,39

OPPN-56-01

1,76

OPPN-88-01

6,73

OPPN-107-01

7,98

OPPN-32-01

15,36

OPPN-74-01

5,78

OPPN-89-01

2,52

/

/
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102. člen
(prostorski ukrepi)
Za območje občine se pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč. Za območje posameznega
OPPN se lahko pripravi samostojen program opremljanja.
4.0.0.0 Prehodne in končna določba
103. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)
(1) Ob uveljavitvi tega odloka na območju Občine Sevnica veljajo naslednji državni prostorski
akti:
- Uredba o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 15/03, 59/03),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05,
101/05),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06, –
50/12),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (Uradni list RS,
št. 5/06,– 50/12).

Dopolnjeno z novim OPPN 2-01 Ribiški center Brest.
OPPN se izbriše, ker gre za že veljavni pin (Ur. l. RS, št. 16/19).
137 Izbrisano na podlagi pobude št. 363.
138 Dopolnjeno z novim OPPN 47-01 Turistična kmetija Gnidica.
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(2) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti občine:
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06,
1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18),139
- Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07),
- Odlok o zazidalnem načrtu IC INES ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 35/06,
01/16),
- Odlok o zazidalnem načrtu Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88, Uradni list RS, št. 4/05, 103/11),
- Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica - Stari center - centralne dejavnosti URN 32 (območje
Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 41/93, 40/95, 103/11),
- Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87,
Uradni list RS, št. 1/07),
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. –84/06, 99/07, 19/08,
27/10-UPB140),
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (Uradni list RS,
št. 29/07, 59/07 in 59/17),
- Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj (Uradni list RS, št. 46/07),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni
list RS, št. 78/09 in 85/11),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi
cesti (Uradni list RS, št. 104/08, 78/09),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS,
št. 16/11, 37/18141),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone
Krmelj (Uradni list RS, št. 48/11),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto
in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 74/12, 79/12 – popr.),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter
izven nivojsko križanje ceste z železnico (Uradni list RS, št. 38/12),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico
in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12, 1/16),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica
(Uradni list RS, št. 87/09, 106/09 in 18/12),
- Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in v Florjanski ulici (Skupščinski
Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (Velja
le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma
Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Uradni list RS, št. 21/14,
95/14, 15/15),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
(Uradni list RS, št. 46/14) (ostaja v veljavi, razen na zemljiščih parc. št. 450/5, 449/1, 450/4,
424/1, 424/7, 450/8 in 1514 (del), vsa k. o. Sevnica, na katerih se razveljavi),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje (Uradni
list RS, št. 1/16, 17/16),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ
(Uradni list RS, št. 63/16),
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza (Uradni
list RS, št. 50/17),
K območju PIN se s SD3 OPN na podlagi pobude št. 365 dodajo zemljišča za širitev Stillesa – doda se nov, 3
odstavek.
140 Redakcijski popravek – uskladitev s Preglednico 1.
141 Uskladitev s podatki veljavnih PIA.
139
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- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj
– območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec
– vzhod (OPPN-89-02) (Uradni list RS, št. 16/19142),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj
– zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19143).
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka se spremenijo naslednji prostorski akti:
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06,
1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18) tako, da se k območju priključijo tudi
zemljišča parc. št. 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, vse k.o. Sevnica.144
(34) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
- Dolgoročni plan Občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89, in
Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04, 5/06 – Uredba o državnem lokacijskem načrtu
za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško),
- Srednjeročni družbeni plan Občine Sevnica za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88,
20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04, 5/06 - Uredba o državnem lokacijskem
načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04,
38/05, 5/06 - Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško,
5/06, 12/07, 29/07, 46/07, 72/07, 99/07, 96/08, 124/08, 14/10, 48/11, 18/12 (51/12 – popr.),
29/12),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice
(Uradni list RS, št. –63/97, 64/06, 40/07),
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 62/94),
- Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskega naselja v Boštanju (Skupščinski Dolenjski list, št.
12/68),
- Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in v Florjanski ulici (Skupščinski
Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (velja
le za območje zazidalnih načrtov naselij pri Ribniku in v Florjanski ulici, za območje upravne
stavbe Lisca na zemljiščih s parc. št. 289/4, 289/5, 289/25, 289/26, 289/27, 289/28, vse k.o.
Sevnica, in za območje Območne obrtno podjetniške zbornice Sevnica na zemljiščih parc. št.
539/3 (del), 539/5, 1519/6 (del), 1519/25 (del), vse k.o. Sevnica),145
- Odlok o ureditvenem načrtu Boštanj (Uradni list SRS, št. 40/71, 9/87 in Uradni list RS, št.
88/07),
- Odlok o ureditvenem načrtu obrtna cona Boštanjsko polje (Uradni list SRS, št. 48/72, 9/87 in
Uradni list RS, št. 68/08),
- Odlok o ureditvenem načrtu Drožanjske in Florjanske ulice (Uradni list SRS, št. 14/75, 28/81,
33/85, 9/87),
- Odlok o zazidalnem načrtu Sevnica – del (staro sejmišče)(Uradni list SRS, št. 28/78),
- Odlok o zazidalnem načrtu »Pod Srednjim hribom« Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88 in Uradni
list RS, št. 1/07),
- Odlok o zazidalnem načrtu »Širjava« (Uradni list SRS, št. 43/88),
- Odlok o lokacijskem načrtu za primarno omrežje zemeljskega plina Sevnica (Uradni list RS, št.
8/91),

142

Dopolnitev z veljavnim OPPN.
Dopolnitev z veljavnim OPPN.
144 K območju PIN se s SD3 OPN dodajo navedena zemljišča. Skladno s tem je popravljen grafični del (strateški in
izvedbeni), pa tudi UN.
145 Uskladitev s podatki o mejah PIA – velja tudi za območje upravne stavbe Lisca (EUP SE129.jsm) in Območne
obrtno podjetniške zbornice Sevnica (EUP SE100.jsm).
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- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi
cesti (Uradni list RS, št. 120/07, 116/08),
- Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica - Stari center - centralne dejavnosti URN 32 (območje
Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 41/93, 40/95, 103/11) (velja le za
območje upravne stavbe Lisca na zemljiščih s parc. št. 1518/16 (del), 289/16, 289/25, 289/26,
289/27, 289/28, 289/4, 289/5, 290/13, 290/16, 290/17, 290/6, vse k.o. Sevnica)146,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 57/2013).
(45) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote
dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi iz 37. člena odloka.
Strokovne zasnove so bile izdelane v letu 2001 kot »Strokovne podlage za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine
Sevnica od l. 1986 do l. 2000; Dolgoročna zasnova varstva kulturne dediščine; Preglednica
kulturne dediščine s spomeniškovarstvenimi opredelitvami in pogoji varovanja in razvoja dediščine
(l. 2001)«, Osnutek OPN Občine Sevnica – opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev
(smernice, julij 2009), Smernice k osnutku UN Sevnica (september 2010) in se hranijo na sedežu
Občine Sevnica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
104. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega
odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega
zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru, da so za investitorja spremembe OPN
ugodnejše, se že začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja končajo z upoštevanjem le-teh.
Gradbeno dovoljenje, izdano v času pred uveljavitvijo tega odloka se lahko podaljša, če ni v
nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, ki je veljal v času izdaje odločbe. Gradbeno dovoljenje
se lahko spremeni, če spremembe ne poslabšujejo pogojev rabe sosednjih zemljišč in objektov,
pogojev za zavarovanje kulturne dediščine in pogojev za ohranjanje narave oziroma se z njimi ne
spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji gradbenega dovoljenja.
105. člen
(vpogled v akt in hramba)
Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg
19a, v Sevnici. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Sevnica. Odlok je
posredovan Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
106. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 3505-0008/2013…
Sevnica, dne 10. maja 2018…
Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

Uskladitev s podatki o mejah PIA (del zemljišč spada v ZN naselij pri Ribniku, Sevnica-center in Florjanska) –
velja le za območje upravne stavbe Lisca.
146

152

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št.46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na … seji dne
…, sprejel
Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica 3
1. člen
Spremeni se prvi odstavek prvega člena tako, da se glasi: »(1) S tem odlokom se sprejmejo
spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18 in 70/19, v nadaljevanju: OPN).«

2. člen
V četrtem členu se:
- v prvem stavku prvega odstavka besedilo »2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju,
v 2. členu Zakona o graditvi objektov« črta ter nadomesti z besedilom »zakonih s
področja urejanja prostora in graditve objektov«
- spremeni predzadnja alineja prvega odstavka tako da se glasi: »Uredba – uredba, ki
določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost«.

3. člen
V petem členu se:
- spremeni alineja 3.4.1.09. tako, da se glasi: »3.4.1.09
Rezervoarji,
silosi
in
skladiščne stavbe (12520 po klasifikaciji vrst objektov)«,
- črta besedilo nad alinejo 3.4.2.2.14 ter alineja 3.4.2.2.14
- med alinejo 3.4.2.2.27 ter 3.4.2.2.28 se doda besedilo »(Tipi gradbenih enot s
prevladujočo PNRP-B)«
- alinejo 3.4.2.2.13a se preštevilči v alinejo 3.4.2.2.29 in se po novem glasi:« 3.4.2.2.29.
btk - GE za kmečki turizem »

4. člen
Prva alineja četrtega odstavka osmega člena se spremeni tako, da se glasi: »navezava občine
na sistem omrežja AC, posodobitev glavne in regionalnih cestnih povezav, trajnostno
načrtovanje prometa in krepitev trajnostne mobilnosti z zagotavljanjem varnih peš in
kolesarskih povezav ter nadgradnjo sistema javnega potniškega prometa, izpopolnjevanje
informacijske infrastrukture ter izgradnja širokopasovnega informacijskega prenosnega
omrežja«.

5. člen
V desetem členu se:
- spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »Območje za razvoj turizma tvori s svojim
izjemnim naravnim okoljem pogorje Lisce s širšim zaledjem. Na vrhu Lisce se načrtuje
ureditev turistične infrastrukture »Športno rekreacijske dejavnosti in turizem« tako, da
bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje Lisce opredeljeno kot
naravna vrednota državnega pomena in EPO. Z aktivnostmi, povezanimi s turizmom,
ne smejo biti ogroženi habitatni tipi in habitatne vrste, ki se ohranjajo v ugodnem
stanju. Območje za turizem se deloma zagotavlja tudi v Krmelju ob ojezerjenih
površinah, opuščenih površinskih rudniških kopih ter v povezavi s turističnimi
kmetijami. Spodbuja se razvoj kmetij v turistične kmetije. Na območju Stržišča se
zagotovi razvoj termalnega turizma (Terme Počivice). Razvoj turizma na podeželju se
na območjih razpršene poselitve in s specifično ponudbo spodbuja tudi na posameznih
lokacijah na vinogradniških območjih (urejanje vinskih cest, vinske kleti in zidanice). Z
možnostmi razvoja turizma so povezane posamezne lokalitete kulturne dediščine, še
posebej območje starega jedra mesta Sevnica s srednjeveškim gradom in Ajdovski
gradec. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo,
konjeništvo, razvoj tematskih poti, vodne in obvodne dejavnosti) in dejavnosti, ki so
usklajene z naravnimi danostmi. Preveri se možnost za umestitev Ribiškega centra ob
Savi. Zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se
lahko vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi
varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z
informacijami in opozorili. Površine za šport in rekreacijo se načrtujejo v naseljih
Blanca, Boštanj, Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Orehovo, Podgorica
(območje na Lisci), Sevnica, Šmarčna, Tržišče in Zavratec.«
- spremeni peti odstavek tako, da se glasi: »Območje energetske infrastrukture obsega
površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Boštanj in HE Arto-Blanca.
Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in prenosnih plinovodov, ki v pretežni
meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer potekajo tudi glavni koridorji cestnih in
železniških povezav državne in regionalne ravni.«

6. člen
V štirinajstem členu se:
- v sedmem odstavku spremeni tretji stavek tako, da se glasi: »Zgrajene so tudi RČN
Bazga za naselja Gabrijele, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče in Polje pri Tržišču,
RČN Kamenica, RČN Lisca, ČN Orehovo, RČN Studenec, ČN Kompolje in SČN Dolnje
Brezovo.«
- spremeni enajsti odstavek tako, da se glasi: »Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila
realizacija državne prostorske ureditve - izgradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV TrebnjeMokronog-Sevnica. V prostoru občine je načrtovana tudi gradnja daljnovoda DV 2 x
400 kV vzankanje RP Hudo. Preko območja Občine Sevnica potekajo obstoječi
daljnovodi: DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško, DV 2 x 110 kV Trbovlje - Brestanica z
vzankanjem HE Vrhovo, HE Boštanj, RTP Sevnica in HE Blanca, DV 110 kV Radeče –
Vrhovo, DV 110 kV Vrhovo - Boštanj s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj,

-

DV 110 kV Boštanj- Sevnica s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110
kV Blanca- Sevnica od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca,
DV 110 kV Brestanica - Blanca od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za
HE Blanca. Na območju občine so zgrajeni objekti za proizvodnjo električne energije
HE Boštanj in HE Blanca ter razdelilna transformatorska postaja RTP Sevnica. Z delom
na območje občine segata objekta HE Vrhovo in HE Krško (v gradnji).«
se v dvanajstem odstavku spremeni sedmi stavek tako, da se glasi: »Obstoječe
prenosno in distribucijsko plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi
širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov, predvsem v predelih mesta z
individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini ni daljinskega ogrevanja stanovanj.«

7. člen
Spremeni se prvi odstavek šestnajstega člena tako, da se glasi: »Območje razpršene gradnje,
ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu. Območje se sanira na podlagi OPPN.
Ostala območja razpršene gradnje, ki se na podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe
ON, so: Log, Breg, Spodnje Vodale, in Birna vas.«

8. člen

V četrtem odstavku 17. člena se za besedo »Nova Gora« doda vejica »,« ter besedilo
»Stražberk«.

9. člen
V 23. členu se:
- spremeni enajsti člen tako, da se glasi: »Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja
javne razsvetljave naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji
nadzemnih vodov zagotavljajo za ptice varni vodi. Na zavarovanih območjih, območjih
naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti se umeščanje komunikacijskih in
energetskih vodov in objektov načrtuje tako, da se ohranjajo njihove lastnosti. Vodi naj
se izvajajo praviloma v podzemni izvedbi, razen elektroenergetskih vodov, kjer se lahko
izvajajo v podzemni in nadzemni izvedbi. Objekti in daljinski vodi naj se izogibajo vidno
izpostavljenim območjem (vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam).«
- spremeni 25. člen tako, da se glasi: »Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je
potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Izkoriščanje mineralnih surovin se
mora izvajati s sprotno sanacijo površin, po končanem izkoriščanju pa se izvede
dokončna sanacija z vzpostavitvijo prvotne rabe prostora. Raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu. Izkoriščanje
mineralnih surovin se v občini načrtuje in izvaja na podlagi koncesijskega razmerja –
rudarske pravice na naslednjih nahajališčih: Log II pri Sevnici (s širitvijo), Červivec,
Tržišče in Tržišče – širitev (Kaplja vas), Zavratec 1b. V primeru, da bo sprejet OPPN in

podeljena rudarska pravica, bo možno tudi izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita
na območju kamnoloma Sv. Jurij (Zabukovje/Podvrh II).«

10. člen
Spremeni se prvi odstavek 27. člena tako, da se glasi: »Izvedbeni del OPN se nanaša na vse
vrste posegov v prostor po zakonu, ki ureja graditev objektov, in drugem predpisu v zvezi s
posegi v prostor: novogradnje, dozidave in nadzidave (prizidave), nadomestne gradnje,
rekonstrukcije, vzdrževanje (vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist),
spremembe namembnosti, odstranitve in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in
zemljišča. Navedeni posegi so dopustni za vse legalno zgrajene objekte na celotnem območju
občine, če ni s tem odlokom določeno drugače.«

11. člen
V 30. členu se v tabeli med vrstico »P« in »E« vrine vrstica »T območja komunikacijske
infrastrukture«.

12. člen
V 38. členu se:
- spremeni 22. odstavek tako, da se glasi: »Za vse posege znotraj varovalnega pasu
glavne železniške proge Ljubljana–Dobova (proga št. 10 d.m., ki je elektrificirana z
enosmerno napetostjo 3 kV) in regionalne železniške proge Trebnje–Sevnica je treba
pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati
določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev
gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v
varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih
podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in
desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira.
Če s predpisom ministra ni določeno drugače, je ob industrijskih tirih in progah drugih
železnic progovni pas širok 4,5 m od osi skrajnih tirov, varovalni progovni pas pa 50 m
od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.«
- spremeni 29. odstavek tako, da se glasi: »Elektroenergetsko distribucijsko omrežje
nazivne napetosti 20 kV in manj, mora biti znotraj naselij zgrajeno praviloma v kabelski
izvedbi, razen v zavarovanih območjih arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih
srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov je zunaj strnjenih območij poselitve
dopustna. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in
ustvarjene prostorske dominante.«
- spremeni tretja alineja 36. odstavka tako, da se glasi: »Gradnja baznih postaj s
samostoječimi antenskimi stolpi je dovoljena v EUP s podrobnejšo namensko rabo IP,
IG, BD, P, E, O, K1, K2 in G, oziroma na območjih in v objektih namenjenih trgovini,
industriji, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in
gozdnih zemljišč. V čim večji meri naj se jih umešča v obstoječe ali načrtovane

infrastrukturne koridorje in naprave. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi
tako, da čim manj ovirajo dejavnosti, povezane z rabo teh zemljišč.«

13. člen
V 40. členu se:
- spremeni druga alineja drugega odstavka tako, da se glasi: »gradnjo in obnovo vodnih
zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter za potrebe ureditve
hudourniških vodotokov«
- spremeni drugi odstavek šestega odstavka tako, da se glasi: »V primeru, da je
kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje stalež
živali v tem registru, je na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru
dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega
objekta. Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m2 ob pogoju, da je čebelar
vpisan v Register kmetijskih gospodarstev. Kozolec, zavetje za živino in čebelnjak ne
smejo imeti talne betonske plošče, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi in
izvede iz naravnih materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja pravokotnega
tlorisa in površine do 100,0 m2, ki je največ s treh strani zaprto, streha je enokapnica
naklona do 20°, krita z opečno kritino oziroma kovinsko kritino opečne barve. Kozolec
je lesene konstrukcije. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi stebri
morajo biti podolžne late. Naklon dvokapne strehe kozolca mora biti od 40 do 45°,
streha pa krita z opečno kritino. Tloris kozolca toplarja mora biti podolgovate oblike v
razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti do 8,0 m,
višina slemena pa najmanj 10 m. Tloris nizkega kozolca mora biti pravokotne oblike v
razmerju stranic vsaj 1:2.
- doda nova deseta alineja osmega člena, ki se glasi: »drugi gradbeni inženirski objekti,
ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi: za stabilizacijo stavbnega zemljišča je dopustna
gradnja opornega zidu v oddaljenosti 20 m od meje stavbnega zemljišča, če umestitev
znotraj stavbnega zemljišča zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča.«

14. člen
V 41. členu se:
- spremeni osmi odstavek tako, da se glasi: »V območju gozda v pasu 10,0 m od
gozdnega roba je dopustna le gradnja čebelnjaka kot nezahtevnega objekta, površine
do 20,0 m². Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu vzorcu.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave
gospodarske javne infrastrukture.«
- se v drugi alineji desetega odstavka črta beseda »podporni« ter se namesto nje doda
beseda »oporni«.
- se spremeni šesta alineja desetega odstavka tako, da se glasi: »vodno zajetje in objekti
za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, vodni zadrževalnik
za potrebe ureditve hudourniških vodotokov, zajem pitne in tehnološke vode, grajen
namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik«

15. člen
Spremeni se drugi odstavek 47. člena tako, da se glasi:
».ek
Dopustna
gradnja

Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7), ki so izključno v
skladu z osnovnim namenom. Na objektih, ki niso skladni z
namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev. Tipi
objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 Objekti za
pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (razen objektov za
proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno). Na
območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.

16. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 51. člena tako, da se glasita:
»Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) - stavba s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem, objekti zgrajeni pred letom 1967 in objekti daljšega obstoja
Splošna določila
Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene
gradnje (s fundusom ali brez), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se
izvajajo v skladu z določili tega odloka ter z zakonsko predpisanimi
merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na
podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj, na površinah določenih v
teh, ter za objekte, zgrajene pred letom 1967 in objekte daljšega
obstoja.
Dopustna gradnja
Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev, nadomestna oziroma
novogradnja, investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje
objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena
le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa
v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za
opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v
izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna. Dozidava
objekta je dopustna do 40 % povečanja zazidalne površine
obstoječega objekta, skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji za
gradnjo na območjih površin razpršene poselitve – A oziroma Av. Na
mestu obstoječega objekta je nadomestna gradnja dopustna v
namembnosti, enaki odstranjenemu objektu, pri čemer je dopustno
nov objekt povečati do 40 % zazidanosti odstranjenega objekta.
Objekta, katerega zazidanost se je glede na odstranjeni objekt
povečala za 40 %, ni dopustno povečati (dozidati). Na objektu
razpršene gradnje, ki je objekt daljšega obstoja, so ne glede na
predhodna določila o dopustni gradnji dovoljeni samo vzdrževanje,
rekonstrukcija in odstranitev objekta.
Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je
v skladu z Uredbo mogoče postaviti kot pomožne objekte, v skladu s
funkcijo in namenom osnovnega objekta, v okviru funkcionalnih

zemljišč, določenih v upravnih dovoljenjih. Gradnja pomožnih stavb
pri zidanicah, vinskih kleteh in vinotočih ni dopustna.«

17. člen
Spremeni se drugi odstavek 52. člena tako da se glasi:
»Dopustna gradnja Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljeno je le redno vzdrževanje
objektov, vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev. Sprememba
namembnosti obstoječih stavb ni dovoljena.«

18. člen
V prvem odstavku 54. člena se besedna zveza »Zakona o graditvi objektov« prečrta ter
zamenja z besedno zvezo »zakona, ki ureja graditev objektov«.

19. člen
V 56. členu se:
- v drugem odstavku za oklepajem z besedilom »(razen 861. Bolnišnične zdravstvene
dejavnosti, specialistična zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo
razen drugo socialno varstvo z nastanitvijo)« ter med besedno zvezo »vendar le ob
upoštevanju naslednjih meril« doda besedilo ») ter S - Druge dejavnosti (le 95.
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96. Druge storitvene dejavnosti)«.
- spremeni naslov desetega odstavka tako, da se glasi: 3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in
skladiščne stavbe (12520 po klasifikaciji vrst objektov)«

20. člen
V 57. členu se :
- spremeni 14. odstavek tako, da se glasi: »Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in
enostavnih objektov) je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega
vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja tiste majhne stavbe in majhne stavbe
kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi, ki je skladna z določili za posamezno GE
in EUP. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna
le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.«
- v 20. odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi: »skladiščna (brez strank) 1 PM/3
zaposlene ali ne manj kot 3 PM«.

21. člen
V 59. členu se točka 2.2 spremeni tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne
Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni
stavbe – število, oziroma enostavni objekti:
število etaž
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).«

22. člen
V 60. členu se spremenita točki 2.1 ter 2.2 tako, da se glasita:
»2.1 Glavne
Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota iz niza vrstne hiše); visoka
stavbe – tip, število, največ do E2+M.
število etaž
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
- enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš,
- dvostanovanjska stavba 11210.
2.2
Pomožne
Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni
stavbe – število, oziroma enostavni objekti:
število etaž
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: senčnica.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).«

23. člen
V 61. členu se spremeni točka 2.2.tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno
stavbe – število, graditi.
število etaž
Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
- da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav),
- da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM
v posameznem nizu/ objektu,
- so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoki do 3,0 m ter z
oblikovano streho tipa ravna streha (3.4.3.4),
- da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo
zelene površine GE,
- da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali
zahtevajo odstranitev zdrave visoke vegetacije,
- lahko so podzemne stavbe.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420
Garažne stavbe.«

24. člen
V 62. členu se spremenijo točke 2.2, 2.3 ter 3.1 tako, da se glasijo:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so
stavbe – število, navedeni v 98. členu tega odloka. Ob tem se lahko še gradijo
število etaž
pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni
objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste
(majhna stavba).
- objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja,
kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa,
pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča,
gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za
lesna goriva,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420
Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne,
tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih
odpadkov – (3.4.1.09)), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le
rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje
pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12301
Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov,
veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za
hrambo arhivskih gradiv).
2.3
Drugi
- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema,
dopustni nezahtevni
telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
in enostavni objekti
razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in
(razen stavb) po
zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema
Uredbi
trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje,
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt,
pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
- ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna
naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot,
pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje
in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za

-

-

3.1
Faktor
zazidanosti

oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki,
pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni
objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov,
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno
molzišče
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: bazen za kopanje.

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS –
stanovanjske površine je FZ do 0,50.«

25. člen
V 63. členu se spremenijo točke 2.2, 2.3 ter 3.1 tako, da se glasijo:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so
stavbe – število, navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po
število etaž
Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste
(majhna stavba).
- objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja,
kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa,
pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča,
gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za
lesna goriva,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420
Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne,
tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih
odpadkov), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki),
12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (razen hoteli, moteli), 12112 Gostilne, restavracije in
točilnice, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge
poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih

centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji,
arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3
Drugi
- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema,
dopustni nezahtevni
telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
in enostavni objekti
razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in
(razen stavb) po
zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema
Uredbi
trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje,
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt,
pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
- ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna
naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot,
pešpot, in podobne, športno igrišče na prostem, vodno
zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti
za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki,
pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni
objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno
molzišče,
- drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: bazen za kopanje.
3.1
Faktor
zazidanosti

Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70.
Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS –
stanovanjske površine je FZ do 0,50.«

26. člen
V 65. členu se spremenita točki 2.1 in 2.2 tako, da se glasita:
»2.1 Glavne
Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe.
stavbe – tip, število, Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko:
število etaž
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih
obredov, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge
namene.
Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so dovoljene tudi: 11220 Tri in
večstanovanjske stavbe (razen blokov, stolpnic), 11301
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske
stavbe za druge posebne družbene skupine (le domovi za starejše,
samostani, zavetišča), 12111 Hotelske in podobne stavbe za
kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije
in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije).

2.2
Pomožne
- .pjc– GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene,
stavbe – število, - .pjg– GE gradu, dvorca - lahko se gradi do največ tri pomožne
število etaž
stavbe; vse do višine E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko
gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in
sicer le: pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa,
grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, klet, vinska klet, pokrita
skladišča za lesna goriva, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe
pozidave: lopa, uta, nadstrešek.
Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne
površine), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki),
- .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- pomožne stavbe niso
dovoljene.«

27. člen
V 66. členu se spremenijo točki 2.1, 2.2 ter 4.0 tako, da se glasijo:
»2.1 Glavne
Trško mestna-hiša - visoka največ do E2 +M.
stavbe – tip, število, Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:
število etaž
- sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na
glavno stavbo (v korist sekundarnega kubusa),
- širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem
delu GE.
Podtip - .tmn: trško-mestna hiša v nizu, visoka največ do E2.
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
- enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških
hiš,
- dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,
- tri in večstanovanjske stavbe 11220, razen stanovanjskih
blokov in stolpnic.
2.2
Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki
stavbe – število, so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe
število etaž
po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so:
- 12420 Garažne stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite
skladiščne površine (3.4.1.09)).
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).

4.4
Druge
določbe
urbanističnega
oblikovanja

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so
gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

28. člen
V 68. členu se spremeni točka 2.3 tako, da se glasi:
»2.3 Drugi
- Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje –
dopustni nezahtevni betonsko korito ali ribnik
in enostavni objekti (3.4.1.08).
(razen stavb) po - Ograja, podporni zid (3.4.1.16).
Uredbi
- Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: silos.«

29. člen
V 69. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki
stavbe – število, so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe
število etaž
po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste
(majhna stavba).
- objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja,
kobilarna, čebelnjak in ribogojnica;
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa,
pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča,
gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za
lesna goriva,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov- pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le:
12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice in podobne
delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen
hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov
(3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za
rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge
nestanovanjske kmetijske stavbe.
Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic).

Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se velikost objekta in
oblikovanje prilagaja tehnološkem načrtu. Pri večjem razponu stavbe
(nad 15,0 m) so lahko strehe nižjega naklona ali ravne z minimalnim
naklonom. Višina slemena ne sme presegati višino slemena okoliških
objektov v radiju 100,0 m.«

30. člen
V 70. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki
stavbe – število, so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe
število etaž
po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu
z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi
glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena
kot pomožna stavba GE, namenjena izključno pripadajoči dejavnosti.
Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa glavna stavba - gospodarska
stavba) v sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo na GE v vlogi
glavne stavbe vzpostavljena stavba tipa glavna stavba:
modernistična javna stavba, v kateri naj bo organizirana tudi uprava
predmetne dejavnosti GE (3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja
gospodarske stavbe je lahko le na eni od kot etaž glavne stavbe GE
(+ 0,5 m).
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420
Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn,
klavnic, pivovarn), 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le
pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne
uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine),
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne
stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov,
trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske
dejavnosti, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.«

31. člen
V 71. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki
stavbe – število, so navedeni v 98. členu, in začasnih objektov po tem odloku. Ob tem
število etaž

se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni
oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu
z osnovno dejavnostjo.
Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi
glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena
kot pomožna stavba GE, namenjena izključno sekundarni dejavnosti.
V tem primeru je lahko postavljena še ena stavba tipa industrijska
hala, vendar ta višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote
dopustne višine obstoječe okoliške stavbne strukture glavnih stavb.
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le:
12304 (le avtopralnice in avtomehanične delavnice), 12510
Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe.«

32. člen
71.a člen se črta.

33. člen
V 72. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi,
stavbe – število, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, in sicer le lopa ali
število etaž
nadstrešnica, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le:
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.
Izjemoma, glede na naravo začasnih prireditev, je lahko
vzpostavljena tudi montažna sanitarna enota. Pomožna sanitarna
enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m2 ter vzpostavljena pod
pogojem, da je zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena
odstranitev.
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra
z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega
prireditvenega prostora.
Pomožne stavbe je dopustno zgraditi pred gradnjo glavne stavbe.«

34. člen
V 73. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne
Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi,
stavbe – število, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, višine E1.
število etaž
Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le:
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo (razen drevesnic in podobnega).
Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra
z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega
prireditvenega prostora.«

35. člen
V 79. členu se spremita točki 1.0 ter 2.1 tako, da se glasita:
»1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost
GE.
(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E - območja energetske infrastrukture, T – območja
komunikacijske infrastrukture, O - območja okoljske infrastrukture; namembnost GE: po
OPN:
- O: .ičn- GE čistilne naprave,
.ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov,
.ieo- GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov),
.ido- GE deponije za odpadke.
V GE podtipa .ieo in .ido se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor
sanira v skladu s predpisi s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev).
- GE: .ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture.
Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih
infrastrukturnih objektov in naprav ter prostorskih ureditev za proizvodnjo in prenos
električne energije ter komunikacijske infrastrukture.
V GE podtipa .ike se objekti komunikacijske in energetske distribucijske infrastrukture lahko
gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje ljudi.
Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi javnimi pooblastili.
V GE podtipa .ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo
električne energije, ki so zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in
obnavljajo za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja elektroenergetskih
objektov, naprav in prostorske ureditve za nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti
proizvodnje električne energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.

2.1
Glavne
Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno v skladu z osnovnim
stavbe – tip, število, namenom GE: za vzpostavitev čistilne naprave (.ičn), za vodohran
število etaž
oziroma vodno zajetje (.ivc), za plinsko postajo ali elektroenergetsko
stikališče, za transformatorsko postajo, za objekte in naprave za
proizvodnjo električne energije in telekomunikacijske objekte (.ike)
ali druge javne infrastrukturne potrebe - pomožni objekti vodne

infrastrukture, čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu z osnovnim
namenom GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska
obdelava fasad kot sama zasnova. Stavbe naj imajo strehe
oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).«

36. člen
V 81. členu se spremenita točki 2.2. ter 2.3 tako, da se glasita:
»2.2 Pomožne
Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki
stavbe – število, so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe
število etaž
po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,
manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste
(majhna stavba).
- objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja,
kobilarna, čebelnjak in ribogojnica,
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa,
pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča,
gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za
lesna goriva,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost:
zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.
Tipi objektov - pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko:
12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne,
pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in
skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter
skladišč nevarnih odpadkov 3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko
pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe
za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe.
Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in
točilnice, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov,
trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za
storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in
knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3
Drugi
- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema,
dopustni nezahtevni
telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za
in enostavni objekti
razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in
(razen stavb) po
zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema
Uredbi
trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje,
spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt,

-

-

-

pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos,
ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna
naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot,
pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje
in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za
oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki,
pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni
objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov,
pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno
molzišče,
drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas: bazen za kopanje.«

37. člen
V 83. členu se točka 2.2 spremeni tako, da se glasi:
»2.2 Pomožne
Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni
stavbe – število, oziroma enostavni objekti:
število etaž
majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna
goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta,
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša
savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420
Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn,
klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in
skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za
rastlinsko pridelavo, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske
postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen
nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih
tržnic) za neživilske dejavnosti.«

38. člen
Doda se nov 85.b člen, ki se glasi:
»85.b člen

3.4.2.2.29
.btk - GE za kmečki turizem
1.0
Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE
(PNRP): BT - površine za turizem:
btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s
kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti
(trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v okviru turistične
ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno
za lastnika oz. upravljavca GE.
2.0
Dopustni tipi stavb na GE
2.1
Glavne
Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za
stavbe – tip, število, osnovni in sekundarni kubus ter tipi streh).
število etaž
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen
motelov),
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za
rehabilitacijo, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in
podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in
zdravstvene oskrbe in podobno,
12650 Stavbe za šport,
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: - zavetišča in
hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno,
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
24110 Športna igrišča, razen: površine za avtomobilske,
motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi objekti,
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
čas, razen: zabaviščni parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za
golf.
Na gradbeni enoti s PNRP BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša
na podeželju (iz tega člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo
določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne stavbe ter tipi streh)
in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti
konjeništva, gostinstva, zdravstva.
2.2
Pomožne
Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot
stavbe – število, enostaven oziroma nezahteven objekt, ter začasni objekti po tem
število etaž
odloku, višine E1.
3.0
Dopustna izraba prostora GE
3.1
Omejitev
Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.
gostote pozidave v
tlorisu, odmiki stavb,
faktor zazidanosti
4.0
Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1
Organizacija
/
prostora

4.2
Zelene
in
druge
zunanje
ureditve na GE,
ograje in žive meje
4.3
Velikost GE,
posebnosti
parcelacije
4.4
Druge
določbe
urbanističnega
oblikovanja
4.5
Omilitveni
ukrepi

Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene.
Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v
rjavi ali beli barvi.
/

Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma
nepretočno greznico. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in
neprepustne greznice je treba urediti v skladu s predpisi.«

39. člen
V 86. členu se:
- spremeni deveti odstavek tako, da se glasi: »Za obstoječo zakonito zgrajeno stavbno
strukturo, ki po tlorisnih razmerjih odstopa od predpisanih razmerij pri posameznem
tipu stavbe, velja toleranca do +/- 20%, pri čemer višina stavb ne sme presegati
obstoječih stavb znotraj GE. Pri oblikovanju streh se upoštevajo splošna merila
oblikovanja.«
- spremeni 28. odstavek tako, da se glasi: »Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap
oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše stranice osnovnega
kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon, vendar naj bo med 5° in
20°. V primeru prilagajanja obstoječi pozidavi naj se prilagodi naklonu strešin
obstoječih objektov.«

40. člen
V 88. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
- enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,
- dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: 12111 Hotelske in podobne
stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112
Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave (razen
sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank,
pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe
(razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih
tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in
avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za
hrambo arhivskih gradiv).

V pritličju stavb (ne več kot 40 % celotnega objekta) so dovoljeni tudi tipi
objektov kot so pri tipu GE .vs določeni za pomožne stavbe po Klasifikaciji
CC-SI.«

41. člen
V 89. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih
hal), 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite
skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12712
Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge poslovne
stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice in
avtomehanične delavnice).«

42. člen
V 90. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe, 23030 Objekti kemične industrije (razen koksarne ter
terminala za ogljikovodike ter rafinerije).«

43. člen
V 91. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave;
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe;
12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe
(razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen
avtopralnic in avtomehaničnih delavnic); 12610 Stavbe za kulturo in
razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in
botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za
zdravstveno oskrbo; 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(razen nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih,
javnih sanitarij in podobnega).«

44. člen
V 92. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe,
12204 Konferenčne in kongresne stavbe, 12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in

avtomehaničnih delavnic), 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen
paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih
vrtovih), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za
zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih postajališčih,
javnih sanitarij in podobnega).«

45. člen
V 94. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112
Gostilne, restavracije in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen
sodišč, parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in
kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic);
12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Oskrbne postaje; 12304
Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehanične
delavnice); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše);
12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in
znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo; 12721 Stavbe za opravljanje
verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe.«

46. člen
V 95. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov
Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11210
Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 11220 Tri in
večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic),
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen
motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo mladinska
prenočišča), 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta,
policijske postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt,
zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in
avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12640
Stavbe za zdravstveno oskrbo.«

47. člen
V 97. členu se:
točka Tipi objektov v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov

Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov (samo zidanice).«

- točka Tipi objektov v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Tipi objektov Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):
12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov (vinska klet), 12112 Gostilne,
restavracije in točilnice.«

48. člen
V osmem odstavku 98. člena se beseda »strešne« zamenja z besedo »strešine«.

49. člen
V 100. členu se prejšnja priloga 1 k odloku zamenja z novo prilogo 1 k odloku.

50. člen
V 101. členu se:
- doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »(1) OPPN 2-01: Ribiški center Brest Območje je
namenjeno ribiškemu centru za razvoj ribogojstva, ribištva in ribiškega turizma. V OPPN
se, z upoštevanjem varnostnih pogojev, preveri možnost ureditve kampa, restavracije,
dostopov do Save, športnih in otroških igrišč, servisnih objektov in ureditev za namene
ribištva in izvedbe dogodkov. Posegi in dejavnost se izvajajo v obsegu in na način, da
se v čim večji meri zagotavlja ohranjanje lastnosti, zaradi katerih ima vodotok Sava
status ekološko pomembnega območja. V območju je dopustno urediti tudi parkirišče
parkiraj in se pelji (P&R). Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi število
uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v
območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih
sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od
normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na
podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ očine Sevnica, pristojen
za promet.«
- prejšnji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek se preštevilčijo v tretji, četri, peti, šesti
in sedmi odstavek
- prejšnji sedmi odstavek se črta
- v naslovu osmega odstavka se črta beseda »II«
- v devetem odstavku se na koncu doda besedilo: »Ob vodotoku Mirna naj se ohranja
nepozidan pas zelenih površin.«
- doda nov 21. odstavek, ki se glasi: »(21) OPPN 47-01: OPPN Turistična kmetija Gnidica
Območje je namenjeno razvoju turistične dejavnosti v povezavi s turistično kmetijo
Gnidica v EUP LL16.od. Dopustna je ureditev zelenih površin za druženje, oddih, igro,
šport in rekreacijo (npr. minigolf, bazen), piknik prostorov, objektov za kratkotrajno
nastanitev, parkirišč in postajališča za avtodome. V čim večji meri se ohranja
visokodebelno vegetacijo (gozd). Robove se kakovostno uredi (npr. zasadi). Objekte

se v prostor umesti tako, da se čim manj posega v naravni relief, morebitno
preoblikovanje reliefa pa se izvede tako, da se zagotovi čim večjo vpetost v prostor.
Arhitekturna zasnova objektov naj upošteva lokalno tipologijo stavb (npr. naravni
materiali, kot je les, nevpadljive barve, streha z naklonom med 35° in 45°). Dostopnost
se zagotavlja z javne poti z juga. Odprtim površinam se nameni najmanj 70 %
območja.«
- prejšnji 21., 22., 23. in 24. odstavek se preštevilčijo v 22., 23., 24. in 25. odstavek
- prejšnji 25. odstavek postane 26. odstavek ter se na koncu odstavka doda besedilo:
»Na zemljišču parc. št. 2312/62 k.o. Log je dopustna gradnja heliporta.«
- prejšnji 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33. odstavek se preštevilčijo v 27., 28., 29.,
30., 31., 32., 33. in34. odstavek
- prejšnji 34. odstavek se preštevilči v 35. odstavek in se po novem glasi: »Območje je
namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe
območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s
preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z
družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina
za osnovno preskrbo). Na zemljišču parc. št. 568/1 k.o. Sevnica je dopustna tudi
gradnja večstanovanjskih objektov za institucionalno varstvo starejših oseb (dom
starejših občanov, medgeneracijski center, oskrbovana stanovanja, šola za otroke s
posebnimi potrebami; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; 1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, višine do K+P+2). V območju
se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega
časa. Območje se naveže na sistem javnega potniškega prometa. Za območje se izdela
mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in
ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe
nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za
mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči promet, določenih v tem
Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga
potrdi organ očine Sevnica, pristojen za promet.«
- prejšnji 35., 36. in 37. odstavek se preštevilči v 36., 37. in 38. odstavek
- prejšnji 38. odstavek se črta
- spremeni se 50. odstavek tako, da se po novem glasi:
Oznaka
Površina Oznaka
Površina Oznaka
Površina Oznaka
Površina
OPPN
(ha)
OPPN
(ha)
OPPN
(ha)
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04
4,51
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05
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01
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01
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03
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1,18
03
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08
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05
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01
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OPPN-1201
OPPN-1402
OPPN-1501
OPPN-2701
OPPN-3201
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5,16
5,25
0,49
1,39
15,36

OPPN-4603
OPPN-4605
OPPN-4701
OPPN-5002
OPPN-5101
OPPN-5601
OPPN-7401

2,88
1,99
1,93
1,93
2,45
1,76
5,78

OPPN-8110
OPPN-8113
OPPN-8114
OPPN-8115
OPPN-8601
OPPN-8801
OPPN-8901

6,73

OPPN100-02
OPPN100-04
OPPN100-05
OPPN106-01
OPPN106-02
OPPN107-01

2,52

/

3,09
0,88
8,59
5,43
2,29

4,33
0,45
0,46
3,00
4,48
7,98
/

Prehodna in končna določba
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni naslednji prostorski akt:
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06,
1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18) tako, da se k območju priključijo tudi
zemljišča parc. št. 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, vse k.o. Sevnica.

52. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0008/…
Sevnica, dne …
Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

oznaka EUP

oznaka
tipa GE

naziv tipa/podtipa GE
v EUP

Apnenik pri Boštanju

dopustni tipi
stavb (največje
število, tipi
glavnih stavb)
1
zidanica
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (EŠD 28995), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

od

GE zidanice
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

jsm

GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe

1
modernistična javna
stavba

V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta. Dopustna je tudi
gradnja pomožnih stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter drugih pomožnih
stavb za potrebe vinarstva.

AB12

z

AB65

od

AB77

od

AB78

Arto
AR05

AR08

od

AR11

jsk

AR12

od

AR18

AR20

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

1
javna klasična stavba
1
hiša na podeželju

Dovoljene so le stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije.
Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo glavne
stavbe.

V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Dopustna je gradnja objektov za potrebe institucionalnega varstva za odrasle osebe (bivalne enote s
funkcionalnimi prostori; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine). Dopustna višina
glavne stavbe je do K+P+1+M, orientirana je proti obstoječi parkovni površini. Dopustna je tudi
ureditev pripadajočega parkirišča z dovozom.
Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.

pjg

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca

obstoječa stavbna
struktura

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

Dovoljena je postavitev 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali
pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je
lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.

1
hiša na podeželju

Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega
odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe
izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem
je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena
linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom
objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega
zemljišča.

vs

AR24

jsk

AR25

zpa

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE
javne stavbe,
podtip : GE klasične javne
stavbe
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – parkovne
površine

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Birna vas

1
javna klasična stavba

/

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE
tipa.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

DPA

Blanca

V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne
namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

0

Brezovo
BZ38

Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.

Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljica (EŠD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost
naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih
stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).

AR22

BV06

posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven

BL02

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

BL04

gs

GE gospodarske stavbe

/
1
gospodarska stavba

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE
z oznako .vs (OPPN 4-01: SS Blanca Z).

1
modernistična
stanovanjska hiša

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)

1
javna stavba

Glavna stavba je lahko visoka do E2.

jpp

GE modernistične
stanovanjske hiše
GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma
GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča

BL09

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

BL10

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

BL11

tm

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

BL13

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca
V)
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

1
hiša na podeželju

V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja
(gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD
241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

BL05

hm

BL06

jgd

BL07

BL14

BL18

0

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

pin

GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011, 37/18)). Pred posegi na območju kulturne
dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL19

jzp

GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

BL20

tm

GE trško - mestne hiše

BL21

ip

GE industrijske proizvodnje

1
trško-mestna hiša
1
industijska stavba

BL39

kz

GE kozolca

1
kozolec

BL40

kz

GE kozolca

1
kozolec

BL41

kz

BL42

ppn

BL44

gp

GE kozolca
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
gospodarskega poslopja

BL45

BL46a

BL46b

ip

DPA

DPA

GE idustrijske proizvodnje

1
modernistična javna
stavba

1
kozolec
/
1 gospodarsko
poslopje

1
industijska hala

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije
oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.
Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na
izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju
varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče
Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječi objekt na zemljišču parc. št.
537/1, k.o. Blanca, se ureja v skladu z merili tipa GE .od. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi
niso možne. Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
(OPPN 2-01: Ribiški center Brest)
(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na zemljišču parc. št. 48 k.o. Sevnica je
dopustna gradnja garaž in parkirišč pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega
mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

BL49

zdz

BL50

vo

BL51

jsp

BL52

ičn

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
javne stavbe,
podtip : GE paviljonske
stavbe
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

p

(OPPN 4-04: SS Blanca V)

1
paviljonska stavba

GE
1
trško - mestne hiše
trško-mestna hiša
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
/

tm

BL54

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji,
kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne
stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu z
merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti skladiščenja mehanizacije in opreme
sadjarstva Blanca dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda
(majhna poplavna nevarnost), naj se ureja v skladu z merili varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.

BL48

BL53

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

GE prometne infrastrukture

/

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

BL55

ip

GE industrijske proizvodnje

1
industijska stavba

BL56

gp

GE gospodarskega poslopja

obstoječa stavbna
struktura

Ribiški dom kot glavna stavba se ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu
(3.4.2.2.06).
Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.
V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz.
EPO.

Brezje

BJ01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

gs

GE gospodarske stavbe

1
gospodarska stavba

Boštanj
BO01

BO06

BO07

jp

pjo

GE
javnega prostora,
podtip : GE središčnega
javnega prostora
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

0

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini kapele ni sprejemljiva.

BO10

jsm

GE
javne stavbe,
podtip : GE poslovilne stavbe
GE
javne stavbe,
podtip : GE modernistične
javne stavbe

BO12

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, Ur.l. RS št.29/2007
Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BO09

jps

1
paviljonska stavba
1
modernistična javna
stavba

Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.

Sanira se obstoječa dostopna cesta do območja šole.

BO17

pjc

BO18

pjg

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca

BO22

pjo

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

BO24

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)

BO27

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)

BO28

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj Ur.l. RS št. 78/2009)

obstoječa stavbna
struktura
obstoječa stavbna
struktura

obstoječa stavbna
struktura

BO29

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BO30

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BO31

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

BO32

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

BO36

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

BO38

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

BO33

BO41

ike

BO42

zdz

BO46

ppn

BO47

tm

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE komunikacijske in stavbe v skladu
energetske infrastrukture
z osnovnim namenom

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
/
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/

GE trško - mestne hiše

1
trško-mestna hiša

Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.
Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo
z avtohtonimi vrstami.
Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V
kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega
drevesa.
Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj bodo vzdolž obstoječe strukture osi glavne stavbe organizirane
na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v
razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
V obcestnem delu glavne struktutrne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm
Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju
kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V
kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega
drevesa.
(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in
prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj,
Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja
ohranjanje travniške površine z ustrezno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči
razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi.
Raba
prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih
pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena
rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene
brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic,
redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se
kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih
del za ta območja.
(OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II)
Območje je namenjeno programom, ki naj dopolnjujejo funkcije in vsebine sosednjega območja šole.
Nova urbana struktura javnega značaja naj ima glede na dejavnost primerno razvit tako javni prostor,
razmerje do uličnega prostora ceste na katero meji, kot tudi dejavnosti primerno zunanjo ureditev.
Vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe srednjega merila organizirane na enotni gradbeni
liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do
obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.

Budna vas

BU02

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v
širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti
locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve
sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.

Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja in njena vloga v širšem prostoru.V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.Pred posegi na enoti kulturne dediščine, vplivno območje
cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

ph

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE objekt za kratkotrajno
nastanitev/bungalov

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

(OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg)

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja .Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BU12

pjc

BU19

vo

BU21

Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Območje je namenjeno dopolnilni dejavnosti na kmetiji, stavbe ni dopustno širiti.

Breg
BR01

BR02

BR03

BR04

BR05

BR06

BR07

kz

kz

kz

kz

kz

kz

BR08

kz

BR09

od

BR23

pjo

BR24

GE kozolca

1
kozolec

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Šentjurskega polja.Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe
gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev
obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

1
hiša na podeželju

ppn

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

BR26

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

BR30

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo obmocja na mestu izpusta. V
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Utrditve se
izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzrocajo motnje v vodotoku se izvajajo
v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V
casu gradbenih del je potrebno prepreciti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu
(gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz cistilne
naprave se predvidijo tehnicne rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprecilo tockovno izlitje
neprecišcenih odplak neposredno v strugo potoka.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev
obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le
te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

obstoječa stavbna
struktura
/
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(OPPN 6-01: SORG Breg)

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Bolančičev kozolec (EŠD 28996) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem
območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja kozolca,
gradnja ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju
(EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih
pogojev in soglasja
Dopustna je tudi gradnja delno vkopanih hiš z ravnimi ozelenjenimi strehami.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna
stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.
Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se ohranja ugodne
življenjske razmere vrstam vezanih na vodno in obvodno okolje.
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2
hiši na podeželju

Izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. V primeru krčitve gozda naj se
ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Zasaditev naj ima čim bolj naraven izgled, uporabi se
avtohtone drevesne in grmovne vrste.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čelovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju
(EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi
posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept,
pojavnost in poglede na območje.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z
oznako .od. (OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem)
Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi,
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica
objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav.
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi,
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica
objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav.
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
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GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

/

Območje je v skladu s tipom GE .ph namenjeno gradnji šotorišča, kampa, parkirišča za avtodome, piknik
prostorov. Na severozahodni strani enote urejanja prostora je dopustna tudi gradnja hotela oziroma
motela po določilih GE .jsm. Vsi spremljajoči objekti šotorišča oziroma kampa (sanitarni blok, recepcija
ipd.) se umeščajo izven priobalnega zemljišča, ki se ohranja nepozidan. Celotno območje je na
potencialno poplavnem območju.

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na
enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in
Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter
na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna.
Na zemljiščih parc. št. *41, 1948 - del, 1952 - del, vse k.o. Telče, je dopustna gradnja pomožnih stavb
in drugih z odlokom dopustnih objektov brez glavne stanovanjske stavbe oz. na mestu odstranjene
glavne stavbe.

Drušče
DU20

GE domačije v odprtem
prostoru

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta.

vo

DU22

pjc

DU23

zpk

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

GE posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip: GE cerkve
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema pokopališča
0

Dolenji Boštanj

DB01

DB03

x

jzp

DB04

od

DB06

tm

DB07

DB10

pjo

ppn

GE s posebnim režimom
urejanja
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

GE domačije v odprtem
prostoru
GE trško - mestne hiše
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče - Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali
urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE
Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice,
grmovje in gozd.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507),
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskih in
gospodarskih stavb. Gospodarska stavba (.gs) je lahko eno ali dvo etažna, višine slemena do 10 m, z
dvokapno streho, ki se prilagaja sosednjim obstoječim objektom ali ravno streho, umeščena na
regulacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična stanovanjska hiša
(.hm). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o
1
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav
gospodarska stavba, 1
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
stanovanjska stavba
1
paviljonska stavba ali
modernistična stavba

1
hiša na podeželju

Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje
izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za
eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo
z avtohtonimi vrstami.

1
trško-mestna hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le
te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

/

(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje
uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice,
uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano
minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj
se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in
odpadki ne odlagajo znotraj EPO. Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo in
pripadajoča stavbna struktura naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm,
za območje objekta INES d.o.o. na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se za obstoječe objekte
upoštevajo merila tipa GE s končnico .gs. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
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1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: 8,0 m + 5% in razmerju širine proti dolžini 2:3; višinski gabarit naj ne
presega E1+M;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavno
stavbo ter so od roba javnega prostora odmaknjene 6,0 m;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod
(enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode
in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Na območju
poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev
umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo
vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem
dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode
in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode
na teh lokacijah naj se ponovno preveri.

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode
in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN
na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko
izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S
prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja
obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na
način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na
način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za
vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za
zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo
delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku,
predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje
pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno
preveri.

1 modernisična javna
stavba

Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2.
Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina
pritličja je lahko do 4,5 m.

1
modernistična
stanovanjska hiša

V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj na vmesnih nepozidanih
stavbnih zemljiščih sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu
tlorisnih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.
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GE modernistične
stanovanjske hiše
GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov

1
modernistična
stanovanjska hiša
/

gs

GE
gospodarske stavbe

1
gospodarska stavba

(1) osnovni kubus glavne stavbe: od 10,0 - 15,0 m, ob tem naj ne presega razmerje širine proti dolžini
od 1:1 do 2:3, višinski gabarit naj bo E2.
(2) sekundarni kubus glavne stavbe naj v tlorisni zasnovi sooblikuje artij in je lahko širok do 10,0 m ter
ima enako etažno višino kot osnovni kubus;
(3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% , visoke le E1;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP;
(7) Graditev objektov je možna šele po izvedeni prestavitvi obstoječega daljnovoda (110 kV).
(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod
(enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN, EXTRA- FORM trgovina, št. DA 11/2016.
Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
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GE prometne infrastrukture
GE
gospodarske stavbe
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj –
območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16)
Zasajanje in vzdrževanje zelenih površin na območju se izvaja na način, da bo obrežini pas z zasaditvijo
imel čim bolj naravni videz. Uporabi se avtohtone grmovne in drevesne vrste.
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GE zidanice

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
1
zidanica

Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se ureja v skladu z merili tipa GE .gs.

Drožanje

DO48

DO49

od

gp

GE domačije v odprtem
prostoru
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Dovoljena je gradnja zidanice in hiše z gospodarskim poslopjem za potrebe kmetije Rakovce. Nove
posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in
ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih
zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi
suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno
ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

GE
gospodarskega poslopja

1 gospodarsko
poslopje

Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja - hleva za drobnico. Nove posege (gradnja stavb,
dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne
morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista
dopustni.

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
modernistična
stanovanjska hiša

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
industijska stavba
1
hiša na podeželju

Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita.
Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv.
Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje
Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Dolnje Brezovo
DR02

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi
na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz
območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16
(EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drožanje - Slopasto znamenje (EŠD 29632), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstv ene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE industrijske proizvodnje
GE domačije v odprtem
prostoru
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GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

Dopustna so gospodarska poslopja za kmetijsko dejavnost razen objektov za rejo živali. Oblikovanje ter
število glavnih in pomožnih stavb se prilagaja tehnološkem načrtu ob upoštevanju kulturnovarstvenih
pogojev. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je treba
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

1
hiša na podeželju

Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila
Brezovškega polja (EŠD 24009).
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Veljajo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo, št. DA 30/2015.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – zelene
površine ob vodotokih
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DR23

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine
- Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in
v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
jedro naselja.
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javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
hiša na podeželju

Na zemljišču parc. št. 473/1 k.o. Pijavice je dopustna tudi gradnja trgovsko skladiščnega objekta s
pomožnimi objekti.
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podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je
sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso
sprejemljive.
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Siritev pokopališča mora oblikovno slediti
obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.

(OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo)
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GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev
obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE domačije v odprtem
vaškem okolju

GE kozolca

GE kozolca

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (EŠD 3352) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju
enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje
Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na
odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih
domačij s posamičnimi stavbami.

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (EŠD 14732) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju
kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
kozolec

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - druge
zelene površine
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Hudo Brezje
HB02

ičn

HB07

od

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave
GE domačije v odprtem
prostoru

stavbe v skladu
z osnovnim namenom
2
hiši na podeželju

Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi
v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju enote
kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje
Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v
zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je
tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša. Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode
bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.

FZ je največ do 0,80. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter
v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V primeru krčitve gozda naj
se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Osvetljevanje se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti
tlom ter časovno omejena. Dopustna je možnost izvajanja tehnološkega procesa v okviru kmetijskega
gospodarskega objekta. Postavitev silosov in ureditev okolice načrtovanih ali obstoječih objektov naj se
izvede brez škarp, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj
bodo mehki in zatravljeni.

odi

GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

2
hiši na podeželju

jsg

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu

1
hiša na podeželju ali
paviljonska stavba

JA05

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno
vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.
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GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (EŠD 29004) in enoti kulturne
dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (EŠD 29003) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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prostoru

1
hiša na podeželju
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GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE javne stavbe:
podtip: GE javne stavbe v
gozdu

od

HB08

Jablanica
JA04

/

Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja urejajo v skladu
z merili tipa GE .vo. (OPPN 27-01: SORG Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje
Jablanica)

obstoječa stavbna
struktura

Dopustna je samo dejavnost lokalnega športno kulturnega in turističnega društva Jablanica. Objekt naj
ohrani oblikovne značilnosti kozolca toplarja.

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.

pjc

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (EŠD 2430) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (EŠD 29047), Kozolec na
domačiji Kamenica 10 (EŠD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (EŠD
29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru
GE varovanja meril veljavnih
PIN
GE varovanja meril veljavnih
PIN

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju

Jelovec
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Kladje nad Blanco
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od

KB43a
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KB43b
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Krmelj
KL02

jsm

KL03

gs

KL06

KL07

Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev
prilagojena vlogi GE.

/

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)

/

(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)

GE
javne stavbe,
podtip 1
: GE modernistične javne
modernistična javna
stavbe
stavba
1
GE gospodarske stavbe
gospodarska stavba

V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja.

Na delu zemljišča parc. štev. 667/4, 670/4, 670/3, k.o. Goveji Dol so predvidene tri modernistične
stanovanjske stavbe. Ob nekategorizirani javni poti sta predvideni dve modernistični hiši po določilih 59.
in 93. člena tega odloka. Na severni strani območja urejanja pa je predvidena modernistična
stanovanjska stavba z naslednjimi oblikovalskimi pogoji:- tlorisna zasnova: objekt bo zasnovan iz kleti in
pritličja, širina pritličja bo 12,0 m (±10%), razmerje širine:dolžini je največ 1:2. Zaradi vizualne
izpostavljenosti stavbe bo kletna etaža z dveh strani vkopana in zasuta. Dovoljena je izvedba večje
kletne etaže kot pritličja. Na osnovni kubus je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov z ravno streho.
Streha nad osnovnim kubusom je kombinacija tipa dvokapne z naklonom strešine 30° in ravne. Ob
manipulativnem platoju je predvidena izvedba opornega zidu višine do 2,5 m. Kritina je temne sive
barve. Velikost GE je 1.500 m².

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1 modernistična
stanovanjska hiša

ido

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE deponije za
odpadke

Za potrebe izvajanja dejavnosti deponije gradbenega materiala je za časa delovanja deponije dopustna
gradnja naslednjih vrst objektov: poslovna stavba, parkirišče, nadstrešnica, garaža za stroje in pokrito
skladišče. Objekte se po prenehanju delovanja deponije odstrani in vzpostavi naravni prostor. Poslovna
stavba za potrebe
stavba kot glavna stavba se oblikuje skladno s tipom objekta 3.4.3.6.02 Gospodarska stavba, ostali
osnovnega namena GE objekti se oblikujejo kot pomožne stavbe.

1
industijska stavba

Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu
tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
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GE industrijske proizvodnje
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca
GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

KL21
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in
dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )
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pin

LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/

KL26
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ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov
GE
javne stavbe,
podtip
: GE modernistične javne
stavbe

KL28

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

obstoječa stavbna
struktura

Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN le
vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revizalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)

/

Dovoljena je postavitev le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva
v skladu z merili pomožne stavbe.

/
1
modernistična javna
stavba

/

(OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)

Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske stavbe.
Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe le se lahko
do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od.
(OPPN 40-04: PC Krmelj II.)
1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih
stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le
razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima
območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo
omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne
aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi
njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z
okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom
zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za
življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku
naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in
kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka.
2 - Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept
naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije…) predvidi območje za kampiranje - stalna
postavitev avtodomov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtodomov) ter šotorov. Za tekoče
potrebe kampa (javnih sanitarij…) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se
osnovna krajinsko slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob).
Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi,
kolesarjenje, trim steza …).
3 - Raba prostora in
izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in
habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.
4 - Pri ureditvi javne
razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih
površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UVspektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to
dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih
aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo
predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice.
6 - V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na obmocju NV ali
neposredni bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
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GE s posebnim režimom
urejanja

obstoječa stavbna
struktura

Na jugozahodnem delu zemljišča parc. št. 1013 k.o. Goveji Dol je dopustno urediti heliport.
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

KL39

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)
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GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

ZN I-15- Odlok o spremebi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011 )
Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN vzdržujejo. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 4002: Turistični center Krmelj). Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji meri zagotavlja
ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.

KL35

Za rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvenega doma (Zdravstvena postaja Krmelj) velja Idejna zasnova
arhitekture št. DA 19/2018.

Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega
javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V
obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.
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za oddih, rekreacijo in šport 1
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GE modernistične
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stanovanjska hiša
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GE
trško- meste hiše

obstoječa stavbna
struktura

Dopustni objekti so tudi: 12301 Trgovske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne
stavbe - razen rezervoarji in silosi, 12203 Druge poslovne stavbe - poslovni prostori in pisarne. Dopustni
so objekti brez stanovanj.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (EŠD 29253), Hiša Kladje pri
Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.

GE posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip: GE cerkve
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - druge
zelene površine
0

Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih
površin ni dopustna.

Kladje pri Krmelju
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Pred gradnjo je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično in arhitekturno rešitev
območja.
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GE objekt za kratkotrajno
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GE za kmečki turizem
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2
hiši na podeželju

Kamenško
KS30

Kaplja vas
KV05

KV06

KV07

KV08

KV09

vo

od

1
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli
gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki sega v arheološko
najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheloških raziskav ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s
pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

GE domačije v odprtem
prostoru

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (EŠD 29050) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na objektih se izvedejo ukrepi in ureditve
za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih
voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu
območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih
stavb brez glavne stanovanjske stavbe, ki se oblikujejo v skladu s pogoji oblikovanja za gospodarsko
stavbo (.gs) ali pomožno stavbo (3.4.3.7). Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred
hrupom.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz.
v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. Vzdolž brežin kjer je bila odstranjena
obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi
zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Koludrje
KO02

GE domačije v odprtem
prostoru

Kompolje

KM01

KM02

Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN št. DA 13/2016.

od

Krsinji Vrh
KH06

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

0

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (EŠD 29254), Domačija Kal pri
Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Območje je namenjeno parkiranju za potrebe pokopališča v EUP KK30. Parkirne površine naj bodo
utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Pred posegi v vplivnem območju varovane kulturne
dediščine, cerkve sv. Martina (EŠD 2429), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.

vo

ičn

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

KM03

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

KM04

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
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podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
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obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737)
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob
znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne.
Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdolž reke Save, kjer je bila
predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni
pas. Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje
varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so
posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki
spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737),
Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša
Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami
avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega
vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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ido

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Dovoljena je tudi postavitev kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov) ter gradnja objektov in
GE infrastrukturnega objekta,
naprav za obdelavo odpadkov ter stabilizacijo bioloških odpadkov, vključno z obdelavo blata iz čistilnih
podtip: GE deponije za
stavba za potrebe
naprav po načelu sonaravnih tehnologij obdelave. Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih
odpadke
osnovnega namena GE nesreč.
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GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
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Obstoječe zidanice se ureja v skladu z merili tipa GE .z.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ribiški dom kot glavna stavba se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna
stavba v gozdu (3.4.2.2.06).

obstoječa stavbna
struktura

Območje je namenjeno strelišču in s tem povezanemu izvajanju dejavnosti lokalnega strelskega društva.

Konjsko

Križ

Glavna stavba se nahaja v EUP KZ05.od in skupaj z EUP KZ06.od tvori domačijo. V EUP KZ06.od je
dopustna gradnja pomožnih stavb brez glavne stavbe.
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GE gospodarskega poslopja
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podtip: GE javne stavbe v
gozdu
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

ičn

GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela
prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno
urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

pjc

obstoječa stavbna
struktura

Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja
OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja
s kmetijskimi zemljišči se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot
območje zelenih površin za šport in rekreacijo ozirom kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj
se ohranja prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V
območju kulturne krajine Loško polje se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene
vasi Log – v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave
in kvalitetne vedute na vaško jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD
27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log)
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja
(EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horitonzalni gabarit nadomestnih
stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe
naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema - površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Odlok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l.
RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na
območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Dopustna je gradnja objekta za skladiščenje do višine največ E2. Na območju EUP veljajo merila III.
stopnje varstva pred hrupom.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je
širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj
se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del
naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se
ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

potrebno
potrebno
potrebno
potrebno
potrebno
potrebno
pridobiti

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke)
Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa
stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na
območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno
–vzgojno izobraževalni zavod– vzdržujejo ustrezne zelene površine.

1
modernistična javna
stavba.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe;
višinski gabarit naj ne presega E2.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine
kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pjc) je pripadajoča
stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri
Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623) za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.

(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
/

1
modernistična
stanovanjska hiša
/
/

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje
širine proti dolžini v tlorisu 2: 3;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih
odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom
umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne
pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le
E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna
le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora,
predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest
posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega
drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvecni
gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj obmocja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V
kolikor se na obmocjih nacrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne
strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne dediščine ni sprejemljiva. Do
sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in
prenova Z dela Loke)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
s končnico.vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-05: Sanacija
Loke V)

1
trško-mestna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) in posegi na enoti
kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN
46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
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tm
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
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1
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1
hiša na podeželju

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova
Z dela Loke)

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti
kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne
dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.
Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja v bloku, javna
stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
urejene zelene površine
0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev
Loke S)
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z
večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljen na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M;
(2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s
čopi;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej)
in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;
(5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.

V območju se uredi rastlinsko čistilno napravo brez stavb.
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(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Posegi niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju
občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).

/
1
hiša na podeželju

(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).
Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi
grozdja izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.
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prostoru
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prostoru

2
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(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni
list RS, št. 16/91).
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MP32

Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri
ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana ( EŠD 3515) in v njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 ( EŠD 29156) je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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GE domačije v odprtem
prostoru

obstoječa stavbna
struktura

Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino
odraslega drevesa. Krčitev gozda ni dopustna. Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri
ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred
poškodbami. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglabljanja terena in
nasutja zemljine niso dopustna. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato
urejenem odlagališču. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za
premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
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GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še
ureditev zunanjega prostora (maneže za jahanje…)
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GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

/

V območju je dopustna postavitev šotorov, ureditev postajališča za avtodome. V primeru postavitve
enostavnih objektov za kratkotrajno nastanitev je dopustna gradnja posameznega objekta velikosti do
10 m2 in le na točkovnih temeljih. Sanitarije in prostor za kuhanje se zagotavlja v objektu, ki leži v EUP
MR12.od.
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Na zemljiščih parc. št. 1366/2-del in 1356/3-del, obe k.o. Bučka, je za potrebe gradnje delavnice in
skladišča dopustna tudi dozidava zazidalne površine do 200,00 m2 pod pogojem, da se ne preseže
določen faktor zazidanosti in zagotovi določen odmik od sosednjih zemljišč. Zaradi tehnoloških zahtev
se obstoječi objekti z dozidavo obravnavajo kot celota in sicer kot osnovni kubus, razmerje stranic ni
predpisano. Dovoljene so različne višine posameznih delov objektov, vendar višina objekta naj ne
presega 12,00m od kote tal kleti do slemena. Strehe so tipa z naklonom: dvokapna, enokapna in
večkapna z naklonom strešin 9-38 stopinj. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Strešni izzidki, čopi in
frčade so dovoljeni. Smer slemen je SZ-JV + SV-JZ, kritina opečne in sive barve. Pri zidanih objektih naj
bo finalna obdelava fasade v naravnih barvah in strukturah, skladni z oblikovanjem in materiali glavne
stavbe. Oblikovanje odprtin svobodno. Zagotoviti je potrebno število parkirnih mest za zaposlene in
stranke.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc ( EŠD 29167) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Obstoječe dejavnosti in objekti se urejajo skladno z določili .vo. (OPPN 51-01: SORG Metni vrh)

1
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2
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 ( EŠD 29157) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo
biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se ohranja
tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne
krajine.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3357) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
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Na zahodni polovici enote urejanja prostora (zemljišče parc. št. 739/1 k.o. Kompolje) je dopustna
izgradnja maneže (12712 Stavba za rejo živali) in izpust za konje.
EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (EŠD 23527) je potrebno pred
načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne
dediščine - Grad Erkenštajn ( EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega
najdišča ni sprejemljiva.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca ( EŠD 3311) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini
enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna obnovitvena ali urejevalna
dela v cerkvi naj se prilagodijo življenskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se ugotovi prisotnost
netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva.
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Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.
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Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom.
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stanovanjska hiša
1
hiša na podeželju ali
trško-mestna hiša

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
0

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

DPA

OT78

DPA

vo

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – druge
zelene površine
0

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

Dovoljena je vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnimi objekti (garaža in
skladišča).

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2432) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev,
izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako,
da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih
življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski
urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo
(neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo
enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za
zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo
obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci
urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih
habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami
podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

Podgorje ob Sevnični

PC06

Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja le pomožne stavbe (spremljajoči objekt za
obrtno in storitveno dejavnost) brez glavne stanovanjske stavbe. Pomožna stavba ima v tem primeru
vlogo glavne stavbe, oblikuje pa se v skladu s pogoji oblikovanja za pomožne stavbe (3.4.3.7).

(OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo); Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz
monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega
habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upošteva pri
opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje
funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del
habitata. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe , ki so bili predlagani v okviru
presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega,
pupek).
Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda
kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno
vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi.
Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in
šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnosti na območju zelenih
površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim
manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj
bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja
pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev
je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim
predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski
ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva
narave, krajine in voda.

Otavnik
OT77

Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67.
Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se
ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen
dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi
površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš
dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

1
hiša na podeželju

V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

PC10

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material
in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali
urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE
Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice,
grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Šola (EŠD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (EŠD 29152) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PC18

pjc

PC21

od

PC24

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

PC26

gp

GE gospodarskega poslopja

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura
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GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0

Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.

Podgorica
PD24

PD28

PD29

PD32

PD33

jsg

zsr

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu

obstoječa stavbna
struktura (2)(3)

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

PD34

zsr

PD35

jpp

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0
GE javnega prostora, podtip:
javnega parkirišča
0

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport
(površine za počivališča
avtodomov)
1

PD36

Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se varuje gozdni rob.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Dopustna je le rekonstrukcija/obnovitev obstoječih objektov ali nadomestna gradnja z enakimi gabariti
kot jih imajo obstoječi objekti odstranitev obstoječe in novogradnja nove nastanitvene stavbe
(depandanse) v skladu z GE .jsg na zemljiščih parc. št. 5/18, 5/25, 5/33, 5/34 in 1350, vse k.o.
Podgorje. V sklopu novogradnje depandanse je dopustna tudi gradnja nove horizontalne povezava s
Tončkovim domom v nivoju prvega nadstropja in ureditev okolice objekta z zunanjimi dostopnimi in
zelenimi površinami. Zunanje ureditve in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno
vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov dom in Jurčkova koča naj se ohranjata- ob prenovi je
potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit (E2+M). Za obstoječo glavno stavbo Tončkov dom je
dopustna tudi izvedba zimskega vrta (preureditev obstoječega lesenega nadstreška), ureditev
podstrešja ter združitev - povečava frčad. Gradnja drugih stavb in drugih objektov ni dopustna.
Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega
območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.

Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen:
- tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablami,
športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m,
– razglednega stolpa do višine 12 m od terena,
- razgledišča višine do 4 m nad terenom,
- piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja,
- prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice,
- konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje
obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici.
- postavitev pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08), namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l.
RS, št. 37/08): pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
pomožni komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditev), začasna tribuna za
gledalce (za čas prireditev), vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem.
Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih
vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
Neposredno zahodno ob temeljih starega stolpa in v bližini obstoječe brunarice je na zemljišču parc. št.
5/20, k. o. Podgorje, dopustna postavitev novega antenskega stolpa (infrastruktura za
radiokomunikacije), višine do 17 m. Stolp je namenjen postavitvi radioamaterskih radijskih anten,
potrebnih za delovanje radioamaterskih radijskih postaj. Dopustna je tudi namestitev spletnih kamer.
Vse dovoze in prenose materiala za gradnjo se izvede po obstoječih poteh. Dopustno je temeljenje
novega stolpa z betonskim temeljem, ki se ga po gradnji zasuje in zatravi, da ne bo vidno izpostavljen.

Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje
vegetacijskega pokrova niso dopustni.
Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Dopustna je ureditev
počivališča za avtodome.

Dopustna je ureditev šotorišča ter postavitev stalnih montažnih sanitarnih enot.

Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam. Ob objektih odprtih igrišč
(odbojka, badminton, balinišče…) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le
tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno
ambientalno prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada
naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7.
Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa
GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic.

PD37

jsm

PD38

x

GE javne stavbe- podtip
modernistične
GE s posebnim režimom
urejanja

1 javna modernistična
(športna dvorana)
obstoječa stavbna
struktura

Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst.
Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega
pokrova niso dopustni.
Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji
pristojnega soglasjeodajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi.

PD39

ph

GE objekt za kratkotrajno
nastanitev / bungalov

/

Za območje je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko
arhitekturno rešitev območja. Območje naj skupaj z območjema PD37.jsm in PD32.jsg tvori
funkcionalno in oblikovno zaključeno celoto. Na dveh obstoječih, legalno zgrajenih objektih, so
dopustna dela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter odstranitev objektov, gradnja novega objekta na
mestu obstoječega objekta, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Gradnja
dodatnih novih objektov za nastanitev ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih pomožnih
stavb ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov.

Polje pri Tržišču

PT02

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (EŠD 14747) je potrebno pred načrtovanjem
posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki
sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.

PT05

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Tržišču 2 (EŠD 29149) in Hiša
Polje pri Tržišču 3 (EŠD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (EŠD 29154) in Hiša Pijavice
1 (EŠD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje
se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.

Pijavice

PI02

vo

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

PI03

jzp

GE javne stavbe, podtip: GE
žlezniške postaje

1 klasična javna stavba
ali paviljonska stavba

1
hiša na podeželju

Pavla vas
PV01

vo

PV02

pjc

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

PV04

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru
GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo
GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve

2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju
2
hiši na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (EŠD 14748) je potrebno izvesti arheološke
raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev
gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (EŠD 29147) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (EŠD 2900) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Dopustna je gradnja ene stanovanjske hiše.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD
29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih
komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na
cerkev.

2
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1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine -Hiša Ponikve pri Studencu 23 (EŠD 29148) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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1
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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Radež
RD17

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.

Radna

RN01

gs

GE gospodarske stavbe

1
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Dopustne so tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice. Izvorna stavbna struktura Tariškega
gradu ( EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega
soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so
lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na
Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem
prostoru naj se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu
širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi
listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in
širšim obrečnim prostorom.
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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GE
trško- meste hiše

1
trško mestna hiša

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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1
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Velikostni red GE je lahko tudi večji od 5000,0 m2. Objekti so lahko v celoti namenjeni terciarnim
dejavnostim. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po
Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

1
hiša na podeželju

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah
obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na dlaljših razdaljah do
strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode
in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne
rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih
organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih
organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za
energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja srednja poplavna nevarnost ter preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN
na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko
izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S
prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja
obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na
način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na
način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za
vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za
zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo
delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku,
predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje
pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno
preveri.
Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca (EŠD 17317) morajo biti podrejeni prostorskemu
konceptu, pojavnost in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Tlorisni, višinski gabariti ter
oblikovanje stavb naj se prilagodi značaju širšega prostora. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se
omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom.
(OPPN 76-02: PC Radna). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
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Razbor

V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Dopustna je tudi gradnja hotela oziroma motela ter ureditev postajališča za avtodome. Gradnja novih
objektov in ureditve okolice naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežine Mirne. Vzdolž brežin, kjer
je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih
avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne
vegetacije ter s tem razmeji vodni prostor od stavbnega zemljišča. Območja naj se ne ograjuje.
Odlaganje kakršnega koli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Morfologija
brežine in dna struge Mirne se ne spreminja z izgradnjo novih dostopov do vode. Ureditve na območju
naj ne omejujejo dostopa do vode. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav,
grmovnic in drevja, pri zasaditvi pa naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev. Pri
ureditvah območja se izvaja ukrepe za preprečitev razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih
razlik. Osvetljena naj bo le okolica objektov. Osvetljevanje naj se uredi tako, daje z ustreznimi
tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno
omejena.
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2
hiši na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je
širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
GE infrastrukturnega objekta, stavba za potrebe
podtip: GE čistilne naprave
osnovnega namena GE kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025
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Dopustna je tudi strojna lopa kot pomožna stavba. Pred posegi na območju kulturne dediščine - LoškoRačiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti
(EŠD 22621) je potrebno pridobiti

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

/

(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)

/
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hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
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hiša na podeželju ali
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1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

(EŠD 22621) je potrebno pridobiti

(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Zemljišče s parc. št. 604/1, 604/3 in
605/2, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu, je na potencialno poplavnem območju. (OPPN 74-01: Prenova
V del Račice)
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni
sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE javnega prostora, podtip:
GE avtobusnih postajališč
0
GE domačije v odprtem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju

Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred
načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

/

(OPPN 100-02: GS Tržišče) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo
naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno
število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo
svetila na samodejni vklop/izklop).
Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v
kanalizaciski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj
območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23.
člena tega odloka.
Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V
morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Hrupna
gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se
izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V casu gradbenih del je potrebno preprečiti
kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material,
hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v
primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečišcenih odplak neposredno v strugo potoka.
Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred
poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije
oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD
29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s
predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

SL02

zpk

SV02

ičn

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
/

SL03

pjc

SL06

vs

Studenec

GE domačije v odprtem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

SU02

jgd

SU03

jpp

GE
javne stavbe,
: GE gasilnega doma
GE
javnega prostora,
podtip : GE javnega
parkirišča

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

SU04

SU05

jsg

SU06

jsm

SU07

od

SU09

pjc

SU10

pjo

SU11

pjo

SU12

pjo

SU13

pjo

1
podtip klasična javna stavba
ali trška hiša

GE
javne stavbe,
podtip : GE javne stavbe v
gozdu
GE javne stavbe:
podtip GE modernistična
javne stavbe
GE domačije v odprtem
prostoru
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic

Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme
kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)
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Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se
morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj
se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov
izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani.
Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli
širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni
sprejemljiva.
Na območju je dopustna tudi gradnja telovadnice, igrišč za potrebe šole, parkirišče.
Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani.
Pred posegi je na enoti kulturne ddiščine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in
njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
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Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja
OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in
preobrazba naselja Studenec - sever)
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne
enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega
brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se
do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-03
Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pri pripravi OPPN je potrebno Potrebno je upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje
pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v
skladu z merili GE tipa .od oziroma obstoječe stavbna struktura gospodarskega značaja- kozolci v skladu
z merili Ge tipa .kz.(OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec vzhod) Odpadne vode iz
obstoječega objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali
kanalizacijski sistem. V primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo
znotraj območja Nature 2000. Pred posegi je na območju kulturne dediščine - Kozolci na Studenškem
polju (EŠD 29246) potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod
(OPPN-89-02) (Uradni list RS, št. 16/19).
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Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba
naselja Studenec - sever)
V obcestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba
vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju.
(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega
spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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zelenega sistema – površine obstoječa stavbna
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Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine obstoječa stavbna
za oddih, rekreacijo in šport struktura

Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba
izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.

SU33

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

Obstoječe gradbene Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja
OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in
preobrazba naselja Studenec - sever)

SU37

tm

GE trško - mestne hiše

/
1
trško-mestna hiša

SU38

gp

GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

SU31

SU32

Šentjanž

GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma
GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

SZ02

jgd

SZ06

odi

SZ07

pjc

SZ11

ppn

SZ14

ppn

SZ16

vo

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

SZ17

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

SZ18

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

SZ19

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

SZ20

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

SZ21

x

SZ22

zpk

SZ23

pjo

SZ25

tm

(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)

Na območju je dopustna tudi gradnja igrišč za potrebe šole, parkirišče.

1
klasična javna stavba
ali trška hiša
1
hiša na podeželju
obstoječa stavbna
struktura

/
/
1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju
trško mesna hiša

GE s posebnim režimom
obstoječa stavbna
urejanja
struktura
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
0
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
obstoječa stavbna
spomenikov in kapelic
struktura
1
GE trško - mestne hiše
trško-mestna hiša

Dopustna je tudi gradnja stavb: 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnica.

Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa
.vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 91-03:
SS Šentjanž J)
Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s
končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)
Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (EŠD 29166), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ali

ali

ali

ali
Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na
podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika
(EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na zemljišču izven pokopališča je dopusten čebelnjak za potrebe osnovne šole Šentjanž.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD
2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ35
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vs

SZ38
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SZ48

pjo

SZ50
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SZ51

ppn

SZ52

ičn

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE domačije v strnjenem
vaškem okolju
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE
infrastrukturnega objekta,
podtip : GE čistilne naprave

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša
1
hiša na podeželju

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (EŠD 29243) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)

/

Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa
.od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)

stavbe v skladu
z osnovnim namenom

Dovoljena je biološka čistilna naprava.

Sevnica
SE01

od

GE domačije v odprtem
prostoru

SE02

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

SE03

hm

GE modernistične
stanovanjske hiše

1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju
1
modernistična
stanovanjska hiša

Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve
dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z
izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega
živalskega in rastlinskega sveta.
Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v
vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe
gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljeno tudi skladiščenje gradbenih strojev ali
skladiščenje drugih nenevarnih materialov. Prav tako se lahko gospodarska ali pomožna stavba umesti v
sekundarnem delu GE in se v prvi fazi gradi brez glavne stanovanjske stavbe.
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

ip

GE industrijske proizvodnje

1
industijska stavba

Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma
upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira
hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne
bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja
naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE12

jgd

GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

1
klasična javna stavba

Dopustna je gradnja sekundarnega kubusa gasilskega doma z ravno streho ob javnem prostoru za
potrebe izvajanja dejavnosti, za katerega ne veljajo določbe 91. člena tega odloka glede oblikovanja
sekundarnih kubusov proti javnemu prostoru. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE13

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

SE11

SE42

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD 3349) ter v njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na
območju severno od potoka Sevnična je treba vzdolž železniške proge v čim večji meri ohranjati zeleni
pas. Objekti morajo imeti pritlični gabarit in členjene fasade, med njimi pa je treba načrtovati zasaditev.
Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, in 17/16, 9/17, 17/17,
59/17, 69/17 in 11/18). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo
omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja
kulturne dediščine Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih
zemljišč v neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan
povečan arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice
priporočilne narave. Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici
(Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69, Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76 in Uradnil list RS, št. 88/07)
(velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav,
ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja
hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi
za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l.
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora
izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - velja za območje PNRP IP in sicer na območju parc.št.: 553/3,
533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del, 533/1del, 533/60,
533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.

SE43

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

SE44

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)

SE45

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center ob Kvedrovi cesti (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09, 18/12).

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS. Št.: 48/87, 1/07). Del območja,
ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37.
člena tega odloka.

SE46
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GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:
Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo
življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje
okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
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GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
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GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
spomenikov in kapelic
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
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GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
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GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
(OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna
dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje.
Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice,
grmovje in gozd.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

/

Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)
Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le
vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)

/

(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).

/
/

/
/

Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro
(EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki
je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti
kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-10: Revitalizacija
novega centra pod gradom )
(1)
(2)
(2)
(3)
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1 modernistična
stanovanjska hiša
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GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /
GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN
/
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pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

SE63

sb

GE stanovanja v bloku

SE64

hv

GE stanovanja v vrsti

dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GL;
sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi,
streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo
merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE,
odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko
dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter
so od GL odmaknjene 4,0 m.
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na
podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene
gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
Ob Cesti na grad (severni rob EUP) se zasadi drevored (npr. kostanj, platana, lipa, …). Na
jugovzhodnem robu EUP, jugovzhodno od načrtovane dostopne ceste, se zemljišča parc. št. 927/26,
927/27 in 927/1 (del), vse k. o. Sevnica, ohranjajo nepozidana kot odprta zelena površina med stavbo
nekdanje konjušnice in stanovanjskim območjem.
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS
1/16). Na zemljiščih parc. št. 153/1, 153/6, 154, 155, 158/2, 158/3, 161/3, 863/18, 863/19 (del), vse
k.o. Šmarje, navedeni PIN velja v skladu s pridobljenim soglasjem za načrtovanje znotraj DPA.

1
stanovanja v bloku

Preko območja se ohranja dostop do enote urejanja prostora SE134.vo. (OPPN 81-05: SS ŠmarjeRtiče)
Odlok o ZN šolskega in športnorekreacijskega centra (Ur.l. SRS, št. 20/75) Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Ur. l. RS, št. 46/14) Širitev
gradnje na območje arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 14752 ) pred izvedbo
predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravnik blokov mora skrbeti za
vzdrževanje javnega prostora.

1
hiša v vrsti

Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice
zahodni del)
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Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvorno jedro
Sevnice). Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska
1 (EŠD 18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD
18547), Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD
18544), Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD
18539), Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD
18520), Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD
18528), Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD
18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD
18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD
18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina
(EŠD 14755) ter za območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine,
naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je
za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziorma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 8109:Izvorno jedro Sevnice).
Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju
izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne
dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD
14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi
OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 8109:Izvorno jedro Sevnice).
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Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
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(OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice)

1
trško-mestna hiša

Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljiščih parc. št. 45, in 44/1, 48,
49/1, 49/2, vse obe k.o. Sevnica, je dopustna gradnja garaž in parkirišč pred gradnjo glavne stavbe pod
pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in
arhitekturnemu oblikovanju.

GE trško - mestne hiše
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 0
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Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za
zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu
tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za
prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
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GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – parkovne
površine
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE gradu, dvorca

Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato
naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so
nesprejemljivi.

Pred posegom v območji kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica
(EŠD 7887) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v
vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega
športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Na zemljišču parc. št. 45/13, k.o. Šmarje, je dopustna tudi gradnja 12650 Stavbe za šport kot pomožne
1 hiša na podeželju ali ali samostojne stavbe v gabaritih obstoječe stavbe, pred posegom je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
trško- mestna hiša

obstoječa stavbna
struktura

Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park
gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtnarija (EŠD
21688) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti
kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS.
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1
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Horitonzalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je
dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan.
Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali
prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Iz pritličja je dovoljeno bivanje.

Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07).
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GE prometne infrastrukture

/

Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06). Del območja, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne
nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l.
RS, št. 89/08).
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GE stanovanja v bloku

1
stanovanja v bloku

Ohranja se stavba nekdanje konjušnice gradu Sevnica (stanovanjska stavba ob Cesti na grad) in
zasaditev z visokodebelnimi drevesi na zahodni strani.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju
oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno
jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno
pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (EŠD 18543), Hiša Florjanska 4 (EŠD
18553) in Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani
morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski
spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno
izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse
ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvorno jedro
Sevnice vzhodni del)
Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja
na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih
stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne
gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je
možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v
območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do
višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot
objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren
značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen
dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s
smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Hiša
Kvedrova 1 (EŠD 18552) in Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) je potrebno pridobiti kultornovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne
dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine,
naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je
potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je
za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14:Izvorno
jedro Sevnice zahodni del)
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Odlok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št.
82/2012)

SE128

pin

GE varovanje meril veljavnih
prostorskih izvedbenih
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Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in
Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12–popr., 74/12).
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varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica,
Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 95/2014)

pin

GE
varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov /

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št.
87/09 in 18/12)
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Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti
kulturne dediščine - Lutrovska klet(EŠD 13753) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih in
bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril
predpisanega tipa EUP.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja
enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.

Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD
1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95 in
103/11).
(OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod)
Severni del območja Območje je namenjeno tudi ureditvi počivališča za avtodome. Južno od počivališča
za avtodome je dopustna ureditev utrjenih parkirnih površin s travnimi rešetkami iz umetne mase za
potrebe občasnega parkiranja v času večjih prireditev. Površine morajo biti redno košene in vzdrževane.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Park gradu Sevnica (EŠD 7887), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752), je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih gradbenih enot urejajo v skladu z
merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
Glavna stavba se nahaja v EUP SE33.od in skupaj z EUP SE152.od tvori domačijo. V EUP SE152.od je
dopustna gradnja pomožne stavbe brez glavne stavbe.

SE155

p

Stržišče

GE prometne infrastrukture

/
2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju

Dovoljena je le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena
gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale
poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08). (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

ST03

od

ST13

vo

GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

ppn

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

/

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
prostoru
GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju
1
hiša na podeželju

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE gospodarskega poslopja

1
gospodarsko poslopje

Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za potrebe dejavnosti na kmetiji.

ST22

Svinjsko
SN01

vo

SN05

od

SN13

od

SN17

DPA

SN18

DPA

SN20

gp

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno
pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave
terena z oceno plazljivosti. Zaradi erodibilnega in plazovitega terena je treba ohraniti čim več obstoječih
gozdnih sestojev. Dopustna zazidanost območja: FZ do največ 0,30. (OPPN 88-01: Terme Počivice)

Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

Šentjur na Polju

SJ01

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

pjo

GE domačije v strnjenem
1
vaškem okolju
hiša na podeželju
GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema –
pokopališča
GE
posebne javne stavbe,
obstoječa stavbna
podtip : GE cerkve
struktura
GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE obeležij,
obstoječa stavbna
spomenikov in kapelic
struktura

jps

GE
javne stavbe,
1
podtip : GE poslovilne stavbe paviljonska stavba

SJ07

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

SJ08

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju ali
trško mesna hiša

SJ11

jgd

GE
javne stavbe,
podtip : GE gasilnega doma

1
klasična javna stavba
ali trška hiša

SJ12

od

1
hiša na podeželju

SJ02

vs

SJ03

zpk

SJ04

pjc

SJ05

SJ06

SJ09

Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je
potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti
gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred
posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti
kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. V
delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje
(EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško
jedro je potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke
značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega
prostora.Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega
merila kulturne krajine Šentjurskega polja.
Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
0 soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na
enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je
potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.
Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem
kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s
posamičnimi stavbami.

SJ13

jzp

GE domačije v odprtem
prostoru
GE
javne stavbe,
podtip : GE železniške
postaje

SJ14

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ15

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ16

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ17

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti
kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ18

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ19

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ20

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ21

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ22

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ23

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ24

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ25

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ26

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ28

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje
(EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD
220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec
domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.

Šmarčna

SA01

kz

SA02

kz

GE kozolca

1
kozolec

SA03

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA04

kz

GE kozolca

1
kozolec

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SA05

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

SA06

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve
obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.

obstoječa stavbna
struktura

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN se lahko
izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote
ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)
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SA12

SA14

pjc

ppn

vo
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GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

GE varovanje pogojev
izvedbe OPPN

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

/

1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju

vs

GE domačije v strnjenem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

zsr

GE zelenih urbanih površin in
zelenega sistema – površine
za oddih, rekreacijo in šport 1

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do
sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) lahko izvajajo
le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico.vs in s
kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne enote ZVKDS, (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja
Šmarčna). Obstoječ gasilski dom je dopustno tudi dozidati skladno z merili GE tipa s končnico .jgd ter
skladno z merili oblikovanja stavb klasična javna stavba (3.4.3.6.04). Pred posegi na območjih kulturne
dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je
potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659)
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani
ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne
vedute na naselje in kulturno krajino. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna
vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.
Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne
krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje
(EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje
pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z
zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred
preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le
dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote
ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) se
lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija
naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in
Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto
poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Za zemljišče parc. št. 1746/2 in 1853, obe k.o. Tržišče, veljajo določbe strokovnih podlag št.
DA15/2016.

1
javna klasična stavba
ali trško mestna hiša
/

(OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče)

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2613) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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0
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Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD
27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova
in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

1
hiša na podeželju

(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina
proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2;
(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu
obvezno stikajo z glavno stavbo;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od
1:1 do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit);
(7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD
2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne
enote ZVKDS.

1
trško-mestna hiša

Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju.
V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0
m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha,
postavi se lahko na mejo med dvema GE.

/

(OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center)

1
trško-mestna hiša

Poleg trške-mestne hiše je dovoljena gradnja kovinarsko strugarske delavnice, kot glavnega objekta.
Lahko se gradi samo delavnica brez trške mestne hiše. Tip objekta po klasifikaciji (CC-SI) 12510,
dovoljene so le avtomehanične, mizarske in podobne delavnice. Oblikovanje in velikost objekta se
prilagaja velikosti gradbene enote, tehnološkemu načrtu in pogojem soglasodajalcev. Višina objekta ne
sme presegati najvišjo stavbo v radiju 100,0 m. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se
ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z
merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko
hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas
niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23.
člena tega odloka.
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GE modernistične
stanovanjske hiše

1 modernistična
stanovanjska hiša

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;
(2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;
(3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.

TZ35

od

1
hiša na podeželju

Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37. člena tega odloka.
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GE modernistične
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1 modernistična
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(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter
odmaknjene od javnega prostora 6,00 m;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1;
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v
območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega
odloka.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V
neposredni bližin dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna
obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo
na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa,
sklenjene mejice, grmovje in gozd.
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obstoječa stavbna
struktura

Vrhek

Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 29656), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na zemljiščih parc. št. *143 in del 1499/4, obe k.o. Telče, skupna tlorisna površina osnovnega in
sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 200,0 m².

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju je dopustna ureditev športnega
igrišča s pomožnim objektom za igrišče.
Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

TR03

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem
območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

obstoječa stavba
1
klasična javna stavba

Dopustna vrsta objekta je tudi vinotoč z degustacijskimi in nastanitvenimi prostori, katerega streho je
dopustno oblikovati kot ravno streho, pri čemer morajo biti vsi objekti v GE oblikovno skladni.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (EŠD 27144) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) in Pajkova zidanica (EŠD
27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je
potrebno pridobiti soglasje pristojne služne ZVKD.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.

Dejavnosti so dovoljenje tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe
domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni. Pred posegi na
enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v
zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.

VB40

VB63

VB69

jgd

VB71

vo

VB80

vo

VB81

vo

VB85

pjc

VB89

vo

VB90

z

Vranje
VR05

od

VR07

odi

VR10

VR12

VR13

VR14

od

od

od

od

GE javne stavbe, podtip: GE
gasilskega doma
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
klasična javna stavba
ali trška hiša
1
hiša na podeželju

GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju
1
hiša na podeželju

GE posebne javne stavbe,
podtip: GE cerkve
GE domačije v odprtem
vaškem okolju
GE zidanice, podtip: GE
zidanice

obstoječa stavbna
struktura
1
hiša na podeželju
1
zidanica

GE domačije v odprtem
prostoru
GE kmetije z industrijsko
proizvodnjo

1
hiša na podeželju
2
hiši na podeželju

GE domačije v odprtem
prostoru

GE domačije v odprtem
prostoru

GE domačije v odprtem
prostoru

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

1
hiša na podeželju

Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.
Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem
vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD
29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

Dopustna je tudi gradnja stavb: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna, razen s predhodno pridobitvijo
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva
zaradi varovanja vedut, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

1
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.

1
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.
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Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo
kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe
gradnje v vplivnem območju ni dopustna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in
soglasja.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni
dopustna.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v
prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni
dopustna.
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Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

1
hiša na podeželju

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih
objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem
posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v
vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski
koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi
elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in
njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote
ZVKDS.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.

obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni
sprejemljiva. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono
listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo
življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom del obvestijo ZRSVN, OE Celje.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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obstoječa stavbna
struktura

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (EŠD 9306) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na
avtentični lokaciji.
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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0

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za
vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
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Na območju je dovoljena postavitev športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija
lokalnih prireditev.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno
prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z
značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini
cerkve ni sprejemljiva.
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06
Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

GE gospodarske stavbe

1
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1
gospodarska stavba

V območju je dopustna gradnja objektov za skladiščenje in predelavo lesa.
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1
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Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (EŠD 3204) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
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Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske
raziskave terena z oceno plazljivosti. Na zemljiščih parc. št. 149/7 (zahodni nepozidan del), 148/2
(vzhodni nepozidan del) in 149/8, vse k.o. Žurkov Dol, zaradi območja sanacije plazu ni dopustna
gradnja stavb, zemljišča se nameni za urejanje prometnih površin, parkirišča.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (EŠD 29241) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Upoštevajo se določbe dodatnih strokovnih podlag za območje urejanja, ki nadomeščajo OPPN 113-01:
Sanacija območja razpršene gradnje Žurkov Dol (št. projekta: U1115-SPP_nadomOPPN_113-01).
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(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,00 m +5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu v
razmerju 1:2;
(2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe
po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne
stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo;
(3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha,
(4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega
dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih
mest posameznih GE v EUP.
Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE.
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/

Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno
uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se
prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili
GE tipa .tm. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)

1
hiša na podeželju

Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge
dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas
prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in
odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na
vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.

/

Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01:
Sanacija vasi Zabukovje)

obstoječa stavbna
struktura

Zgornje Mladetiče
ZM06

Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS
5/06

DPA

Žirovnica

ZI04

od

Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308)
in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307 je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni
vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim
terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih
opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi,
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk.
Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo
avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se
ne vnaša.
Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od
gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Nove posege (gradnja stavb, dostopov
ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke
značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se
izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno
ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi
mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico
avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

od

GE domačije v odprtem
prostoru

1
hiša na podeželju

ZR18

pjc

GE
posebne javne stavbe,
podtip : GE cerkve

obstoječa stavbna
struktura

ZR19

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

ZR36

vo

GE domačije v odprtem
vaškem okolju

1
hiša na podeželju

/

EUP zunaj območij stavbnih
zemljišč

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja
vodnih virov na območju občine Sevnica.

GE vinogradniško območje

Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja
vodnih virov na območju občine Sevnica.

GE območje rekreacije

Na delu, ki posega na območje EPO 12100 Zasavsko hribovje in pNV 10072 Čanjski potok, je treba
upoštevati usmeritve, podane v nadaljevanju. Znotraj območja urejanja naj se po krčitvi gozda
vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem
vzpostavitve gozdnega roba. Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. Ohranja se osnovne reliefne značilnosti
površja, prehodi v okoliški teren naj bodo mehkih oblik. Ostanki odstranjene vegetacije (panji, korenine,
veje) se deponirajo na območju urejanja ter se jih uporabi za izvedbo zemeljskih del. Območja naj se
ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Spodbuja naj se ekstenzivno
kmetijstvo. Preprečuje naj se zaraščanje novih kmetijskih površin. Kmetijske površine se gnoji na
uveljavljen (obstoječ, tradicionalen) način, s hlevskim gnojem; ne uporablja se mineralnih gnojil in
gnojevke. Sestave biocenoze naj se ne spreminja z naseljevanjem tujerodnih rastlin in živali. Na
območju naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov. Ohranja se morfološke in hidrološke
lastnosti vodotokov ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije.

ZI11

Žigrski Vrh
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se
prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni
bližini cerkve ni sprejemljiva.
Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju
je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se
prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.
Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo
med gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi
reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi,
kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih
ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.

EUP-KGV

KGV161
EUP-KGV-vi

KGV162,
KGV163

vi

EUP-KGV-re

KGV62
EUP-KGV-pz

re

KGV66,
KGV67

pz

GE lokacij grobišč (površine
za pokope živali)

ru

GE lokacij za odlaganje
ruševin v primeru naravnih in
drugih nesreč

EUP-KGV-ru

KGV69,
KGV71

Za podobmočje KGV71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratec, za podobmočje
KGV69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo
gradbenih odpadkov Kaplja vas.

EUP-KGV-ek

KGV72,
KGV70,
KGV73,
KGV94

(KGV72.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Območje naj se sanira na
podlagi OPPN. Na površinah v vplivnem območju naravne vrednote naj se ne izvaja eksploatacije do
sprejetja OPPN. OPPN za sanacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na območju
se zaradi vpliva in možnosti širitve pomembnega, bogatega rastišča podvrste velikonočnice, s sanacijo
vzpostavi kmetijsko zemljišče s humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča). Dela se
lahko izvedejo le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN.
(KGV73.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Nadaljnja širitev in
eksploatacija se lahko izvajata le na podlagi sprejetega OPPN za širitev ob predhodni sanaciji
degradiranega dela. Degradirano območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s
sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče.

ek

GE površin nadzemnega
pridobivalnega prostora

Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II.
Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh
II.

A. POSTOPEK PRIPRAVE TRETJIH SPREMEMB
IN DOPOLNITEV (sd3) OPN SEVNICA

B. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN SEVNICA 3

SKLEP o začetku priprave
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3 (SD OPN 3)
(Uradni list RS, 35/2018)

Osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica 3 (v nadaljevanju: sd3
OPN) je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13,
17/16 in 33/18) (v nadaljevanju: OPN).


PRIPRAVA OSNUTKA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(avgust 2019)

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP
IN IZDAJA ODLOČBE O IZVEDBI POSTOPKA CPVO
(izvedba postopka CPVO ni potrebna)

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(oktober 2020)

JAVNA RAZGRNITEV
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(od 26. 10. 2020 do 24. 11. 2020)
IN
JAVNA OBRAVNAVA
(dne 11. 11. 2020 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani
Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)

PRVA OBRAVNAVA SD OPN 3 na občinskem svetu in
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI
z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica 3


Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
109/12 in 35/13 - skl. US, 76/14- odl. US, 14/15 – ZUUJFO)
ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/15 – UPB, 17/17) je župan Občine Sevnica dne
16.05.2018 sprejel Sklep o začetku priprave (3) tretjih
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica.
Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3 se izvedejo po
rednem postopku priprave prostorskega akta.
Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti v
postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju pripomb in
predlogov k spremembam in dopolnitvam prostorskega
načrta. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka tretjih
sprememb in dopolnitev OPN bo potekala od ponedeljka,
26. 10. 2020, do vključno torka, 24. 11. 2020, v
prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (v času uradnih ur).
Gradivo bo javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na
spletni strani Občine Sevnica (http://www.obcinasevnica.si/informacije/Uradne-objave) in na spletnem
portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso) –
povezava: Občina Sevnica/tematski sklop/javna razgrnitev
SD OPN 3.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava, ki bo v sredo, 11. 11. 2020, ob 17.00 uri v
Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290
Sevnica.

podajo vsi pristojni nosilci urejanja prostora, ki so predhodno
podali tudi prva mnenja. Na podlagi drugih mnenj nosilcev
urejanja prostora Občina uskladi predlog SD OPN 3 in ga
pošlje v sprejem Občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo z
objavo v Uradnem listu RS.

pripravljavec
pobudnik

C. OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN SEVNICA 3
Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3 so pripravljene na
podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega
OPN Sevnica, izdelanih novih strokovnih podlag, prejetih
pobud, sprememb predpisov in splošnih smernic nosilcev
urejanja prostora ter obsegajo:











spremembe namenske rabe prostora in drugih
sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih
razvojnih pobud, ki jih v času priprave drugih sprememb
in dopolnitev OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek
priprave akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času
po uveljavitvi OPN,
posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se
nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe
prostora, mej med enotami urejanja prostora ter
spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih
pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in
njihovega oblikovanja,
pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora z
dejansko rabo zemljišč,
uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi,
spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela
prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na
odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli
tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev
prostorsko izvedbenih pogojev,
ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb in
dopolnitev izvedbenega dela prostorskega akta,
vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po
uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja
prostora.

naročnik

izdelovalec

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Verovškova ulica 64, Ljubljana

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE SEVNICA 3
JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA OSNUTKA
POVZETEK ZA JAVNOST

IZDELAVA PREDLOGA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NUP K PREDLOGU
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3

POTRDITEV IN SPREJEM PREDLOGA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
na Občinskem svetu
Objava odloka v Uradnem listu RS

Pripombe in predloge je možno podati do vključno
24. 11. 2020 in sicer:




z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu
javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica v času uradnih ur,
na javni obravnavi dne 11. 11. 2020 z vpisom v
knjigo pripomb in predlogov,
pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani
Občine Sevnica in bodo najkasneje zadnji dan javne
razgrnitve poslane po pošti na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Po zaključku javne razgrnitve se Občina do pripomb in
predlogov pisno opredeli. Na podlagi stališč izdelovalec
pripravi predlog SD OPN 3.
Občina na Ministrstvo za okolje in prostor poda vlogo za
pridobitev drugih mnenj o predlogu SD OPN 3. Mnenja

december 2020
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Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka:
Datum:

35000-11/2019/5
30. 1. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je
Vlada Republike Slovenije na 59. redni seji dne 30. 1. 2020 pod točko 1.9 sprejela naslednji

SKLEP:

1.

Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno
Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 13/1, 13/2, 14/3, 15/3, 14/8, 14/9,
14/10, 875/11, 875/13, 875/15, 875/16, 875/38, 875/39, 875/40, 875/41, 875/43, 875/45,
875/47, 875/48, 875/49, 875/50, 875/51, 875/53, 875/54, 875/56, 875/57, 875/59,
883/1 in 883/2, vsa v k. o. Šmarje (1380).

2.

Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno
Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 48, 2564, 2565/2, 2565/3 in
2565/4, vsa v k. o. Sevnica (1379).

3.

Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno
Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 2/10, 2/11, 27/15, 27/17 in 687/2,
vsa v k. o. Blanca (1377).

4.

Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno
Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 2506/3, 2506/5, 2506/6, 2507/1,
2507/2, 2509/1, 2512/2, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2513/3, 2513/4, 2513/5, 2513/6, 2516/1,
2516/2, 2517/2, 2517/3, 2520/2, 2521/2, 2551/9, 2551/18, 2575/11, 2575/12 in 2671/25,
vsa v k. o. Studenec (1393).

5.

Občina Sevnica po sprejetju tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta, s katerimi bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena na zemljiščih iz
1., 2., 3. in 4. točke, pošlje izvod tega akta Vladi Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Prejmejo:
–
Občina Sevnica
–
Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
–
Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za energijo
–
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.
V vednost:
–
Ministrstvo za finance
–
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
–
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in
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Oddelek za okolje in prostor
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ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

EUP

KO

ŠT. PARC.

1.

JA53.vo

Kompolje

1456/1

2.

KGV160

Metni vrh

820, 823

POVZETEK PRIPOMBE
STALIŠČE
Pripomba se nanaša na manjšo korekcijo
stavbnih zemljišč zaradi zamika podatkov (DOFZK) in poteka javne ceste v naravi.
Pripomba se upošteva.
Pripomba se nanaša na pobudo št. 211 za
spremembo namenske rabe v stavbno
zemljišče za objekt daljšega obstoja (zgrajen
pred 1967).
Pripomba se upošteva.

3.

VR22.z

Podvrh

199/7del, 185del, Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega
183del, *44,
zemljišča za novo kmetijo na drugi lokaciji, kot
184/6del, 183del je bila podana v pobudi.
Pripomba se ne upošteva.

4.

PR02.z

Log

*320, 347/2 del

5.

ZU13.od

Žurkov dol

*90, 134/1

Sprememba zidanice v hišo.

Pripomba se ne upošteva.

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
Zaradi dejanskega poteka javne ceste, ki še ni zemljiško knjižno urejen, se pripomba upošteva
tako, da se območje posega razširi na zahodno stran.
Gre za uskladitev s stanjem (obstoječ vinski hram, objekt daljšega obstoja, zgrajen pred letom
1967). Zemljišču se določi podrobna namenska raba prostora Av.z. Poseg bo dokončno usklajen v
fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
Gre za pobudo na novi lokaciji in v tem smislu gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje
pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne
vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko
uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Gre za
pobudo za potrebe gradnje naslednika kmetije. Podana pripomba pa predlaga novo lokacijo za
gradnjo kmetije, in sicer predlaga širitev stavbnih zemljišč na območju EUP VR22.z, kjer je
določena namenska raba prostora Av (površine razpršene poselitve – vinogradništvo). Prav tako
pripomba ni sprejemljiva, saj stalno bivanje v zidanicah in vinotočih ni dopustno, prav tako ne
sprememba zidanic in vinotočev v stanovanjske stavbe. Poseg bi pomenil tudi širitev razpršene
gradnje, ki je nesprejemljiv poseg, ker je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi
zakonsko prepovedano širjenje le tega.
Pobuda, ki je bila obravnava v tem postopku sprememb in dopolnitev (SD3) OPN Sevnica, je bila
sprejemljiva na delu zemljišča parc. št. 357, k.o. Podvrh, saj je skladna z urbanističnim kriterijem
bližina obstoječe poselitve.
Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Stalno bivanje v zidanicah in vinotočih ni
dopustno, prav tako ne sprememba zidanic in vinotočev v stanovanjske stavbe. Zemljišče je del
vinogradniškega območja, kjer se ohranja obstoječi poselitveni vzorec. V prejšnjem postopku SD
OPN Sevnica je bilo območju določena namenska raba za zidanico (sprememba iz kmetijskega v
stavbno zemljišče).

Gre za dodatno obrazložitev za širitev stavbnih Vsebina pripombe je že
zemljišč.
vključena v OPN.

Obravnavani zemljišči parc. št. 134/1 in *90, obe k.o. Žurkov Dol, sta vključeni v to fazo sprememb
in dopolnitev OPN Sevnica (sprememba v stavbno zemljišče). Obseg sprememb ostaja, kot je v
dopolnjenem osnutku. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
Obseg širitve stavbnih zemljišč je bil v tem postopku sprememb in dopolnitev SD3 OPN Sevnica
opravljen za potrebe širitve funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta. Vendar gre tudi za
vinogradniško območje Križe, kjer se ohranja obstoječi poselitveni vzorec. Dodatna širitev zato ni
sprejemljiva. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih
mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
Gre za uskladitev poteka stavbnih zemljišč glede na parcelne meje. Poseg bo dokončno usklajen v
fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.

6.

BZ43.od

Studenec

*211/2, 211/1

7.

PE21.od

Brezovo

513

Pripomba se nanaša na korekcijo stavbnih
zemljišč za potrebe postavitve pomožnih
objektov za potrebe sobodajalstva.
Pripomba se nanaša na korekcijo na vzhodu
glede na potek parcelnih meja.

Pijavice

605/2, 604, 603,
602

Pripomba za preoblikovanje stavbnih zemljišč
Pripomba se upošteva na delu predlaganega območja za širitev za potrebe razvoja obstoječe
za namen izgradnje objektov, nujno potrebnih
dejavnosti. In sicer se na jugu poveča za manj kot polovico novega predloga širitve, zahodni del pa
za razvoj hitro rastoče dejavnosti.
Pripomba se delno upošteva. se delno izloči iz stavbnega zemljišča.

8.

GA34.vs

Pripomba se ne upošteva.
Pripomba se upošteva.

ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

9.

EUP

KGV160

KO

Sevnica

10.

SE86.zdz

10.

SE147.hm Sevnica

11.

RN09.vs

Sevnica

Log

ŠT. PARC.

POVZETEK PRIPOMBE

997/2

Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega
zemljišča za namen gradnje stanovanjske
stavbe, ki naj se povežejo z že obstoječimi na
jugu. Predlaga tudi menjavo za pripombo št.
31.
Pripomba se ne upošteva.

631/5, 647/2

Pripomba podaja predlog, da se obravnavana
zemljišča z namensko rabo ZD opredelijo kot
stavbno zemljišče za gradnjo stanovanj.
Pripomba se ne upošteva.

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Prav tako ni sprejemljiva pripomba. Razvoj
poselitve se prednostno usmerja na nezazidana stavbna zemljišča oziroma se poselitev načrtuje
kot zaokrožitev obstoječih naselij. Širitve naselij so dopustne v skladu z utemeljenimi potrebami
in v skladu s strateškimi cilji in Urbanističnim načrtom razvoja Sevnice.
Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v tistem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Obravnavani zemljišči parc. št. 631/5, 647/2, obe k.o.
Sevnica, sta v veljavnem OPN Sevnica določeni z namensko rabo ZD (zelene površine), ki niso
namenjene stanovanjski gradnji.

530/83del,
583/88del

Predlog, da se parcele opredelijo kot stavbno
zemljišče.

Vsebina pripombe je že
vključena v OPN.

Obravnavani zemljišči parc. št. 530/83 in 583/88, obe k.o. Sevnica, sta v veljavnem OPN Sevnica
že določeni z namensko rabo SS - stanovanjske površine, in sicer v EUP SE147.hm.

2312/52

Predlog za spremembo meje predvidenega
OPPN Poslovne cone Radna (na severni rob
zaradi funkcionalnosti parcele št. 2312/52, k.o. Vsebina pripombe je že
Log).
vključena v OPN.

V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica je na predlaganem območju že
spremenjena podrobna namenska raba prostora zaradi uskladitve na parcelno mejo, tako, da se
meja OPPN 76-02 prestavi na severni rob zemljišč parc. št. 2312/52 in 2312/53, obe k.o. Log. Na
obravnavanem območju je določeno stavbno zemljišče z namensko rabo SK.

Predlog za spremembo meje predvidenega
OPPN Poslovne cone Radna (na severni rob
zaradi funkcionalnosti parcele št. 2312/52, k.o. Vsebina pripombe je že
Log).
vključena v OPN.

V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica je na predlaganem območju že
spremenjena podrobna namenska raba prostora zaradi uskladitve na parcelno mejo, tako, da se
meja OPPN 76-02 prestavi na severni rob zemljišč parc. št. 2312/52 in 2312/53, obe k.o. Log. Na
obravnavanem območju je določeno stavbno zemljišče z namensko rabo SK.
Glede na prostorsko omejene možnosti širitve stavbnih zemljič v naselju Pijavice se pripombo
upošteva. Gre za preoblikovanje stavbnega zemljišča. Območje širitve stavbnega zemljišča se
delno še poveča na jugozahodnem robu. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v
fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj
NUP.

12.

RN09.vs

Log

2312/52

13.

PI02.vo

Pijavice

45/2

14.

BZ43.od

Studenec

212/1 del

15.

16.

KGV160

SE76.vs

Krajna Brda

74del, 75del,
76/1del

Sevnica

881/3, 881/12,
881/10, 881/11,
881/2, 881/3, ...

STALIŠČE

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA

Predlog za korekcijo opredeljenega stavbnega
zemljišča v dopolnjenem osnutku.
Pripomba se upošteva.
Predlog za korekcijo funkcionalnega zemljišča
stavbnega zemljišča zaradi potrebe po
Obseg širitve stavbnih zemljišč se delno poveča tako, da se razširi še na jugovzhodni del zemljišča.
izgradnji drvarnice, garaže, lope
Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo
funkcionalnega dvorišča.
Pripomba se delno upošteva. poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.

Pripomba za opredelitev stavbnega zemljišča
za gradnjo manjše stanovanjske hiše ali
vikenda.
Pripomba se ne upošteva.
Pripomba se nanaša na spremembo PNRP iz SS
v SB in možnost gradnje stavb s klasifikacijo
11222 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji.
Pripomba se ne upošteva.

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. V skladu s predpisi s področja urejanja
prostora in varstva kmetijskih zemljišč se razvoj poselitve prednostno usmerja na nezazidana
stavbna zemljišča oziroma se poselitev načrtuje kot zaokrožitev obstoječih naselij. V konkretnem
primeru ne gre za zaokrožitev zaselka, temveč širitev poselitve v odprti prostor kmetijskih
zemljišč. Poseg bi zahteval določitev stavbnega zemljišča na zemljišču primarne rabe in bi
pomenil opredelitev nove posamične poselitve. Nova posamična poselitev, ki ni funkcionalno
povezana z obstoječo posamično poselitvijo, je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in v
skladu s predpisi s področja urejanja prostora ni dopustna.
Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

EUP

SE87.gs

JP07.od

KGV124

KO

ŠT. PARC.

POVZETEK PRIPOMBE

181/7del,
191/1del

Pripomba se nanaša na izvzem stavbnih
zemljišč v kmetijska zemljišča zaradi
neprimernega naklona terena saj območje
brežine ni primerno za gradnjo.

Krsinji vrh

273/1

Pripomba za povečanje podanega predloga
širitve stavbnih zemljišč zaradi gradnje dovoza,
nadstreška in garaže.
Pripomba se ne upošteva.

Malkovec

Pripomba za gradnjo stanovanjske hiše kot
podaljšek predvidene širitve na parceli št.
3642del, 3643del 3638, k.o. Malkovec.

Šmarje

STALIŠČE

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
Pripomba se upošteva na delu obravnavanega območja, kjer je to prostorsko smiselno. Ker gre za
povrnitev stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo na lastniških parcelah pripombodajalca, ki ne
vplivajo na celovitost stavbnih zemljišč v naselju, se iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča
izvzame samo del zemljišča parc. 181/7 k.o. Šmarje. Poseg bo dokončno usklajen v fazi
Pripomba se delno upošteva. pridobivanja drugih mnenj NUP.

Pripomba se ne upošteva.

Zemljišče je del vinogradniškega območja Stari Jeperjek, kjer se ohranja obstoječi poselitveni
vzorec, stavbna zemljišča v teh območjih so zelo omejena, širitev stavbnih zemljišč pa zato ni
sprejemljiva. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

Pripomba se upošteva.

Območje spremembe načina urejanja se upošteva na delu navedenih zemljišč, tako da se priključi
k EUP SE156.hm. Za zemljišče parc. št. 75/16 (del), k.o. Šmarje, se določi PPIP v SE156.hm:
"Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološkogeomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti." Poleg tega se sprememba uskladi v drugem
odstavku 103. člena Odloka o OPN Sevnica, kjer se določi, da Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje
ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 1/07) ostaja v veljavi, razen
na zemljišču parc. št. 75/16 (del), k.o. Šmarje, na katerem se razveljavi.

75/16

Pripomba se nanaša na spremembo načina
urejanja na obravnavanem zemljišču za
gradnjo stanovanjske hiše.

2314/5, 2314/4,
2312/32, 2313/1

Pripomba se nanaša na spremembo kmetijskih
zemljišč v stavbna zemljišča tako, da se sklene
z že obstoječimi stavbnimi zemljišči in
menjavo za pobudo na vzhodni strani EUP
RN11.tm (pobuda št. 183b), ki naj se izloči iz
stavbnih zemljišč.
Pripomba se ne upošteva.

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva, ker ni skladna z urbanističnih kriterijem
zaokroževanja in zgoščanja naselij in predstavlja razpršeno gradnjo – novo posamično poselitev.
Sprememba bi pomenila poseg v odprti prostor in zato prostorsko ni sprejemljiva, v obstoječem
naselju pa so še razvidne rezerve nezazidanih stavbnih zemljišč. Prav tako poseg ni sprejemljiv
zaradi značilnosti stanja v prostoru (vodotok, vodni izvir).

Odlok

63. in 66. člen

Pripomba se nanaša na spremembo 63. in 66.
člena Odloka OPN. Predlaga se sprememba v
zvezi z oblikovanjem glavnih nestanovanjskih
stavb. Del pripombe se nanaša na konkretno
lokacijo v Studencu.
Pripomba se delno upošteva.

KL36.zsr

Pripomba za opredelitev možnosti izgradnje
1013del,
šotorov in podobnih pokritih športnih
977/1del, 978del objektov.

Gre za kompleksno preveritev 63. in 66. člena, ki se bo kot nova pobuda generalno preverila in
obravnavala v naslednjem postopku, kjer bo preverjeno, ali se spreminjajo splošna določila v
odloku, ali se določajo PPIP na posamezne EUP. Veljavni Odlok v 63. členu že dopušča tudi
obstoječe zakonito zgrajene nestanovanjske stavbe kot glavno stavbo. V Studencu (pripomba 33)
pa se predlaga določitev PPIP.
Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.
Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

SE46.pin

KGV160

Šmarje

Log

Goveji Dol

24.

KGV160

Breg, Loka

975, 842

25.

TZ22.od

Tržišče

1686/1, 1686/2
del

Pripomba se ne upošteva.

Pripomba Savskih elektrarn Ljubljana za
namen gradnje sončnih elektrarn zaradi dobre
osončenosti skozi vso leto.
Pripomba se ne upošteva.
Zmanjšanje in preoblikovanje stavbnih
zemljišč za namen gradnje stanovanjske hiše
in garaže.
Pripomba se upošteva.

Območje načrtovanih stavbnih zemljišč se preoblikuje (zmanjša), kot je predlagano v pripombi.
Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.

ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

EUP

26.

MR09.od Kompolje

244

27.

KGV160

302del, 297del,
298del

28.

29.

30.

31.

32.

33.

KGV160

KGV160

SE34.od

KL49.hm

SE42.pin

SU26.tm

KO

Tržišče

Sevnica

ŠT. PARC.

1126, 1143,
1091/2, 1081/2,
1081/6, 1081/5,
1149/2, 1079/1

POVZETEK PRIPOMBE
STALIŠČE
Preoblikovanje stavbnih zemljišč za gradnjo
stanovanjske hiše za naslednika na kmetiji.
Predvidena stavbna zemljišča naj se bolj
prilagajajo terenu.
Pripomba se delno upošteva.
Pripomba za manjšo korekcijo obstoječega
stavbnega zemljišča zaradi umika od cestnega
telesa in za namen dozidave stanovanjske
hiše.
Pripomba se upošteva.

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
Stavbno zemljišče se delno preoblikuje glede na značilnosti reliefa, tako da se na vzhodu delno
izloči, na jugozahodni strani pa se delno poveča. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje
MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih
mnenj NUP.

Pripomba se upošteva, ker gre za manjšo korekcijo obstoječih stavbnih zemljišč - določitev
funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov (EUP VK13.od).

Pripomba se ne upošteva.

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Za obstoječe zidanice izven vinogradniških
območij, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč, velja, da so na zakonito zgrajenih objektih
razpršene gradnje v skladu z namembnostjo, določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi,
ki jih določa 51. člen Odloka OPN Sevnica. Stalno bivanje v zidanicah ni dopustno, prav tako ne
sprememba zidanic v stanovanjske stavbe. Sprememba namenske rabe in določitev zaselka zato
ni sprejemljiva.

Pripomba za določitev stavbnega zemljišča. Na
zemljišču so nekoč stali objekti nekdanje
domačije.
Pripomba se ne upošteva.

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Ne glede na to, da je v preteklosti na
navedenem zemljišču stal objekt, je pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Sevnica treba
upoštevati danes veljavne predpise in stanje v prostoru. Za obstoječe stavbe, ki nimajo določenih
stavbnih zemljišč, velja, da so na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje v skladu z
namembnostjo, določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 51. člen Odloka
OPN Sevnica. Poseg bi zahteval določitev stavbnega zemljišča na zemljišču primarne rabe in bi
pomenil širitev nove razpršene gradnje – posamične poselitve, kar je negativen pojav in je tudi
zakonsko prepovedano širjenje le tega.

Pripomba za določitev stavbnega zemljišča
obstoječim objektom in povezavo s stavbnim
zemljiščem kmetije na severovzhodu.

Sevnica

*502, *207, 760
del, 761/1 del

Sevnica

Pripomba za preoblikovanje stavbnih zemljišč
Pripomba za preoblikovanje stavbnega zemljišča se upošteva zaradi upoštevanja značilnosti
in hkrati zaokrožitev in vključitev že obstoječih
reliefa. Predlog širitve na vzhodu se zaradi strmega terena izvzame, na jugozahodni strani ob cesti
1091del, 1092del objektov v območje zazidljivosti.
Pripomba se delno upošteva. pa se delno poveča. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.

Goveji Dol

627/1del,
625/2del,
625/4del,
Pripomba za izvzem stavbnih zemljišč v
626/5del, 630del, kmetijsko zemljišče. Navedene parcele je
621/1del
lastnik zemljišč kupil za kmetijski namen.

Sevnica

283/6, 283/7,
283/8, 283/9

Lastnik zemljišč (Stilles) zavrača spremembo v
dopolnjenem osnutku in predlaga, da se
zemljišča ne spreminjajo.
Pripomba se upošteva.

Studenec

1735/3del,
1735/6del ,
1735/4del

Pripomba se nanaša na uskladitev dopustnosti
Sprememba namenske rabe prostora se ne upošteva. Pripomba se upošteva tako, da se dopušča
obstoječih objektov kmetije ob gostilni Janc
obstoječe dejavnosti v EUP s PPIP. V EUP SU26.tm se določi PPIP: "Dopustna je tudi gradnja
(opredelitev PNRP SK.vo).
Pripomba se delno upošteva. pomožnih kmetijskih objektov."

Pripomba se upošteva.

Sprememba stavbnega zemljišča je bila opravljena v SD2 OPN Sevnica, na podlagi leta 2015
podane pobude za gradnjo hiš. Pobuda je bila obravnavana v prejšnjem postopku sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Ker gre za povrnitev stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo na lastniških
parcelah pripombodajalca, se pripomba upošteva.
Upošteva se želja lastnika, območje IG cone (Stilles) se ne širi. Ohranja se stanje iz veljavega SD2
OPN Sevnica, na tem delu se tudi Urbanistični načrt ne spreminja. Ohranja se območje za namene
razvoja centralnih dejavnosti, za katerega je predpisano urejanje z OPPN 81-14. Uskladi se
navedba veljavnosti aktov v 103. členu Odloka o OPN Sevnica (na stanje veljavnega Odloka o OPN
SD 2).

ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

34.

35.

EUP

BL08.jsm

DB12.tm

KO

STALIŠČE

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA

Pripomba se upošteva.

Uskladi se PNRP (CU.jsm) in meja območja, skladno z dejanskim stanjem in parcelnimi mejami,
kot je podano v pripombi.

455/1, 455/3

Boštanj

V EUP DB12.hm določiti PPIP, da za območje
veljajo Strokovne podlage "Objekt Panorama"
452/2, 452/3, 456, št. 200802-SP, v skladu s katerimi so v objektu
453/1...
dopustne tudi družbene dejavnosti.
Pripomba se upošteva.

KGV105.vi Studenec

37.

HB08.odi Studenec

38.

BO01.gs

Boštanj

39.

KGV160

Goveji Dol

40.

AB78.od

Boštanj

41.

LO22.vo

Log

42.

RD18.od

Radež

KGV160

POVZETEK PRIPOMBE
Pripomba se nanaša na opredelitev PNRP CU
in GE .jsm za celotno območje OŠ Blanca.
Uskladiti meje območja glede na potek
katastra.

Blanca

36.

43.

ŠT. PARC.

Kompolje

Pripomba se upošteva, določi se PPIP, da na območju veljajo določbe strokovne podlage št.
200802-SP. V skladu s SP so v obstoječem objektu dopustne tudi družbene dejavnosti (npr. vrtec,
institucionalno varstvo, ipd.).

Pripomba se upošteva, stavbi se določi stavbno zemljišče (A.od), ker gre za uskladitev s stanjem,
Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega
za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Poleg tega se uskladi tudi prikaz gozdnih in
zemljišča objektu z veljavnim gradbenim
kmetijskih zemljišč glede na dejansko rabo prostora (sprememba gozdnih v kmetijska zemljišča).
406
dovoljenjem.
Pripomba se upošteva.
Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
Sprememba 69. člena Odloka ni sprejemljiva, saj gre za kompleksno preveritev Odloka, ki se bo
Pripomba se nanaša na spremembo 69. člena
kot nova pobuda generalno preverila in obravnavala v naslednjem postopku, in bo vključevala
Odloka (GE .odi), in sicer predlaga, da ni
tudi ostale EUP s to GE (.odi). Pripomba je sprejemljiva v konkretni EUP HB08.odi, in sicer se
omejitev pri velikosti GE, ter da se FZ poveča
določi PPIP, da določilo glede velikostnega reda GE do 3000,0 m2 v tej EUP ne velja. PPIP za FZ
2590/287, 1473/7 na 0,80 na splošno pri vseh GE .odi.
Pripomba se delno upošteva. (0,8) v konkretni EUP že velja.
Sprememba namenske rabe se ne upošteva, saj gre za območje vodotoka Apneniški graben, ki je
evidentiran v podatkih Direkcije RS za vode (Atlas voda). Gre tudi za novo pobudo, podano po
roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na
podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN
Uskladiti z dejanskim stanjem. Opredeliti kot
Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN
290/8
PNRP IG, GE.BO01.gs.
Pripomba se ne upošteva.
Sevnica.
Gre za vodohran. Uskladiti z dejanskim
207/9
stanjem.
Pripomba se upošteva.
Gre za uskladitev z dejanskim stanjem (vodohran) in uskladitev na podlagi urejenih parcelnih mej.
V EUP AB78.od je v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica dopolnjen PPIP, in sicer:
Omogočiti gradnjo pomožne stavbe pred
Vsebina pripombe je že
"Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo
600, 595del
glavno.
vključena v OPN.
glavne stavbe."

1407, 2534/15,
2534/8, 1408
1098/2,1099,
*190/3, 1131

Pobuda za določitev stavbnega zemljišča na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log, je bila obravnavana
v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva, pač pa se je
Pripomba se nanaša na izvzem širitve
delno razširilo naselje kot zaokrožitev na zemljišču parc. št. 1408, k.o. Log. Ker pa ni bilo podane
stavbnega zemljišča parc. št. 1408, k.o. Log, saj
pobude za spremembo stavbnih zemljišč na parc. št. 1408, k.o. Log, se predlagana sprememba
za to zemljišče ni bilo podane pobude, pač pa
stavbnega zemljišča izloči iz postopka sprememb in dopolnitev SD3 OPN Sevnica. Hkrati se
je bilo na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log.
Pripomba se delno upošteva. stavbno zemljišče ne širi na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log, saj širitev tam ni sprejemljiva.
Korigirati stavbna zemljišča, da bodo vsi
Pripomba se ne upošteva, saj gre za zamik med različnimi prostorskimi podatki (DOF - zemljiški
vrisani objekti znotraj stavbnih zemljišč.
Pripomba se ne upošteva.
kataster - kataster stavb).

996/1, 1003

Po potrebi se lahko kot kmetijska zemljišča
opredeli uskladitev z dejanskim stanjem in
sicer gozdna zemljišča v K2 (parc. št. 1261 del,
1638 del, 1020/10 del, k.o. Kompolje), kjer je
bil krčen gozdni rob.
Pripomba se ne upošteva.

Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in
dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim
spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

ZAP. ŠT.
PRIPOMBE

44.

45.

46.

47.
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RZ43.gp

SE62.pin
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POVZETEK PRIPOMBE

Okroglice

ŠT. PARC.
1415/2del,
1413/3del,
1415/4del,
1415/3del,
1415/4del,
1405/6del,
1384/2del,
1391del,1392del

Korekcija stavbnega zemljišča obstoječim
objektom. Dopolnitev 68. člena Odloka OPN.

Pripomba se upošteva.

Sevnica

431/2, 433/3,
429/2...

Pokritje igrišč ob bazenu v Sevnici (npr.
pokrita tenis in asfaltirana igrišča).

Pripomba se ne upošteva.

Območje EUP se spremeni skladno z dejanskim stanjem, ki upošteva reliefne značilnosti
umestitve objektov v prostor, pri čemer se površina obsega stavbnih zemljišč uskladi z dejanskim
stanjem (objekti). Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP. Za območje
se določi PPIP, ki dopušča gradnjo pomožnih kmetijskih objektov pred gradnjo glavne stavbe. 68.
člen Odloka se smiselno dopolni s pomožnimi stavbami (koritasti, stolpni silosi - glej pripomba št.
47).
Za območje velja OPPN (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s
spremljajočimi objekti (Ur. l. RS, št. 46/14)), zato je sprememba določil možna s spremembo
veljavnega OPPN.

Pripomba se upošteva.

Pripomba se upošteva tako, da se v Odloku pri opisu OPPN 2-01 (Ribiški center Brest) v zadnjem
stavku popravi zatipkana napaka na naslednji način: "... (ki ga potrdi organ občine Sevnica)..."

Pripomba se upošteva.

Pripomba se upošteva tako, da zdajšnja določba v točki 2.2 68. člena črta, namesto tega pa se v
točko 2.2. 68. člena dopiše: "12520 Skladiščna stavba, 12714 Stavbe za shranjevanje kmetijskih
strojev, orodja in mehanizacije", pod točko 2.3 68. člena pa se doda še številki 12713 Stavbe za
skladiščenje pridelkov in 24202 drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (kjer so po novi Uredbi
o razvrščanju objektov klasificirani koritasti silosi).

OPPN-2-01

Slovnični popravek Odloka. (OPPN 2-01)

68. člen

Dopolnitev 68. člena (GE .gp) Odloka. Sedaj
določa le obstoječe stavbe. Dodati še
pomožne kmetijske ali skladiščne stavbe za
namen kmetijstva oziroma delovanje
kmetijskega gospodarstva.

STALIŠČE

OBRAZLOŽITEV STALIŠČA

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem
Boštanju – skrajšani postopek

Številka:

3505-0016/2019

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
AR PROJEKT d.o.o.
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Rajko Androjna, AR PROJEKT d.o.o.

PREDLOG
Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št.
61/17) in 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na …..redni seji dne …….. sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote
DB10.ppn v Dolenjem Boštanju
ID št. prostorskega akta 1342
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popravek, 57/13, 01/16, 17/16, 33/18 in
70/19, v nadaljevanju OPN), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske
enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju (v nadaljevanju: OPPN)
(2) OPPN je izdelal AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, pod št. 6/2019.
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
- opis prostorske ureditve
- umestitev načrtovane ureditve v prostor
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
- etapnost izvedbe prostorske ureditve
- novo parcelacijo
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
- druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta
- odlok
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
1. Izrez iz kartografskega dela OPN občine Sevnica
M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3. Prikaz prostorske ureditve
M 1:500
4. Prikaz komunalne ureditve
M 1:500
5. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
vključno z varstvom pred požarom
M 1:500
6. Načrt parcelacije
M 1:500

(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
- Sklep o začetku priprave OPPN za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem
Boštanju,
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- Obrazložitev in utemeljitev,
- Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje z Odločbo Ministrstva za
okolje in prostor o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
- Smernice nosilcev urejanja prostora,
- I. mnenja nosilcev urejanja prostorov,
- II. mnenja nosilcev urejanja prostorov.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Predmet OPPN je ureditveno območje, ki se nahaja na južnem delu nepozidanih stavbnih
zemljišč naselja Dolenji Boštanj. Območje je na vzhodu omejeno z reko Mirna, na severu in
jugu z pozidanimi površinami ter na zahodni strani s cestno in železniško infrastrukturo.
Površina območja prostorske ureditve znaša 1.256,00m2.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema zemljišči s parc. št. 217/4
in 217/5 obe v k.o. 1381 - Boštanj.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Za del območja enote urejanja prostora DB10.ppn OPN dopušča izdelavo OPPN.
(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev
obravnavanega območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev
stanovanjsko poslovne stavbe z zunanjo ureditvijo.
(3) Znotraj območja OPPN je poleg gradnje stavbe predvidena ustrezna rešitev prometa, tudi
mirujočega in ostale gospodarske infrastrukture.
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila državnega
Prostorskega reda Slovenije.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje prostorske ureditve se na zahodni strani povezuje z obstoječo prometnico. Na
južni in severni strani so obstoječa pozidana stavbna zemljišča ter na vzhodni strani območje
reke Mirne.
(2) S predvideno prostorsko ureditvijo se bo obstoječa gradnja v tem delu naselja ob lokalni
cesti in železnici zapolnila, pri čemer se bo izkoristila že obstoječa gospodarska
infrastruktura. Načrtovana gradnja ne bo predstavljala dodatnih obremenitev naselja.

6. člen
(vrste dopustne gradnje)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
- gradnja novih objektov,
- redna investicijska in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestne gradnje,
- dozidave in nadzidave objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- spremembe namembnosti.
7. člen
(vrste dopustne dejavnosti)
Znotraj ureditvenega območja OPPN je možna gradnja naslednjih stavb:
- enostanovanjski objekti (klasifikacija stavb razred CCSI:111),
- poslovne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:122),
- skladiščne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:125),
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska
omrežja in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti – od tega samo ograje in oporni
zidovi) ter
- nezahtevni in enostavni objekti na podlagi veljavnih predpisov in uredbe.
8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
na območju OPPN je pri oblikovanju novega stanovanjsko poslovnega objekta ter ureditve
zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za
prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji.
(2) Objekt:
- lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljena so večja odstopanje glede lege
objektov v smeri sever-jug in vzhod-zahod s spremembami uvozov pod pogojem, da se ne
posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč s
soglasjem soseda in upravljavcev prometnega in energetskega omrežja;
- horizontalni gabariti: tlorisna velikost osnovne stavbe z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:2 ni
posebej določena in definirana in so možna večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od
horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da je zagotovljena
požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest in ustrezni odmiki od javne
infrastrukture.
- Na osnovno stavbo je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine
osnovne stavbe. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzamejo na čelnih in vzdolžnih
fasadah. Višina sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega
objekta;
- vertikalni gabarit: je največ E2+M. Višina kolenčnega zidu je do 1,40m;
- konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično zidana;
- streha: z naklonom - tipa dvokapnica z naklonom od 35° - 45°, enokapnice ali ravne strehe
minimalnega naklona, skrite za zaključnim strešnim vencem ali masko. Odpiranje strešin je
dopustno v obliki strešnih oken in frčad, ki so lahko moderne oblike. Na strehi je dovoljena
postavitev fotovoltaičnih panelov za pridobivanje električne energije;
- fasada: toplotno izolirana in je lahko klasično ometana ali obložena s fasadnimi
prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč, lesa in stekla.
Objekt se lahko obloži s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine.
Možna je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora biti projektirana
in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega
onesnaževanja okolja;

- oblikovanje odprtin: svobodno;
- zunanja ureditev parcele: na območju OPPN se uredijo parkirna mesta za parkiranje
osebnih vozil. Parkirna mesta in povozne manipulativne-vozne površine so asfaltirane.
Ostali del parcele se zatravi in hortikulturno uredi.
(3) V grafičnih prilogah so označeni odmiki od parcelnih mej. Minimalni odmik najbližje točke
objekta od parcelnih mej je 2,00m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob pridobitvi
soglasja lastnika sosednjega zemljišča. Odmiki med objekti morajo zagotavljati kvaliteto
bivanja, osončenja, požarne in interventne poti ter zagotavljati odmike od parcelnih mej.
Objekt je z eno stranico vzporeden z javnim prostorom, na katerega se priključuje s cestnim
priključkom. Na parceli se predvidi vsaj 1,00m širok zeleni pas na stiku z javno površino.
(4) Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo (ceste, krožišča, pešpoti, parkirišča,
ekološki otok, oporni zid, ograje in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme
(prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno
drugače:
- ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz
travnatih tlakovcev, tlakovane, asfaltirane ali utrjene v peščeni površini.
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjeni gradnji.
Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80m okoli ureditvenega območja in sicer so lahko
postavljene na posestno mejo zemljiških parcel s soglasjem soseda oziroma 0,50m od
posestne meje brez soglasja soseda, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta
in je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu. Ograje ne smejo
zmanjšati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih
dejavnosti.
Dovoljena je tudi gradnja opornih zidov kot enostaven objekt do višine 1,00 m (razlika med
spodnjim in zgornjim zemljiščem), nadstreškov in drugih enostavnih in nezahtevnih objektov
skladno z veljavno uredbo za potrebe stanovanjske hiše.
Vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Strehe so
lahko ravne minimalnega naklona, skrite za zaključnim strešnim vencem ali masko.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov vključno z osnovnim objektom ne sme
preseči faktorja zazidanosti 0,7. V okviru gradbene parcele naj bo vsaj 10% zelenih površin.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO
9. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Območje OPPN ne posega v varovalni pas obstoječih državnih cest, ki so v upravljanju
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.
(2) Prometno se bo območje OPPN navezovalo na lokalno cesto LC 372481 Boštanj preko
obstoječe dovozne asfaltne poti. Lokalna cesta kot obstoječa dovozna cesta poteka po
parceli št. 1028, k.o. 1381 - Boštanj. Priključek na obstoječo dovozno pot mora biti opremljen
s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene
razmere za varno odvijanje prometa. Obstoječa asfaltirana nekategorizirana dovozna cesta,
ki poteka po parceli št. 1028, k.o. 1381 - Boštanj vzporedno z lokalno cesto, je širine 3,00m.

(3) Na obravnavanem območju OPPN je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest,
in sicer:
- 2 PM/1 stanovanjsko enoto.
(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k
projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na lokalno cesto. Pred pričetkom gradnje je
obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno
zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
10. člen
(železniška infrastruktura)
(1) Območje OPPN s predvidenimi ureditvami posega v vplivno območje oziroma v varovalni
pas obstoječe železniške infrastrukture.
(2) Pri projektiranju je treba upoštevat Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o
železniškem prometu. Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pragovnem pasu in v varovalnem pasu, Pravilnik
o nivojskih prehodih, Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog in Pravilnik o spodnjem
ustroju železniških prog.
(3) Progovni pas in varovalni progovni pas: za vsako nameravano gradnjo v varovalnem
pasu železniške proge, 108,00 m levo in desno izven naselja in 106,00 m levo in desno v
naselju, od osi skrajnega tira, je potrebno predhodno v skladu z navedenim zakonom in
pravilniki pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h projektni dokumentaciji s strani
upravljavca javne železniške infrastrukture.
(4) Blodeči tokovi: v primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov
v bližini elektrificirane proge 3kv DC električnem sistemom je potrebno izvesti zaščitne
ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi. Upravljavec
železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva
blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorjev v bližini tirov.
(5) Pri novogradnjah objektov in posegov v obstoječe objekte v varovalnem pasu železniške
proge je potrebno pri posegih predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja
železniškega prometa.
(5) V nadaljnjih fazah projektiranja je treba ob veljavnih zakonodajnih predpisih za gradnjo v
progovnem in varovalnem pragovnem pasu železniške proge upoštevati in vrisati trase SVTK
kablov in SVTK naprave. Vse posege v bližini omenjenih tras in naprav je treba projektno
obdelati in za posege pridobiti ustrezna pozitivna mnenja pristojnih služb Slovenskih
železnic.
(6) Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v železniškem varovalnem progovnem in
progovnem pasu ni dovoljena.
11. člen
(fekalna in meteorna kanalizacija)
(1) Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi,
ki poteka na vzhodnem delu parcele. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na
obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica.
(2) Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo Odvajanje in čiščenje
padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(3) Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in manipulativnih površin) se preko
predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod speljejo v
obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki poteka na južni strani parcele in se priključuje na
obstoječ sistem mešane javne kanalizacije.
(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k
projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje. Pred
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo
po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
12. člen
(vodovod)
(1) Na območju je možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja poteka
na zahodni strani obravnavanega območja.
(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi
dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se
nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen
upravljavcu vodovoda.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k
projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek na javni vodovod.
Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem
in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
13. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Na obravnavanem območju potekajo NN podzemni kablovodi, ki jih je potrebno
upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi objektov v prostor. Varovalni pas znaša
minimalno 1,00m od osi skrajnega voda v obeh smereh.
(2) Energijo za napajanje objektov 3x25A in moči 17kW v območju urejanja je možno s
preureditvijo obstoječega NN podzemnega voda, ki poteka čez parcelo št. 217/1 k.o. 1381 Boštanj.
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno za priključitev objekta na električno distribucijsko
omrežje izdelati projekt priključka DGD, PZI. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za
objekt si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji
od upravljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje. Pred pričetkom gradnje je
obvezna zakoličba vse energetske infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno
zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
14. člen
(plinovodna infrastruktura)
(1) Območje prostorske ureditve ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega
prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja
prenosnega sistema zemeljskega plina (odmik cca 172,00 m od prenosnega R42, MRP
Sevnica – MRP Radeče, premer 150mm, tlak 50 bar, Občina Sevnica).

15. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Telekom Slovenije:
Na območju urejanja je evidentirano telekomunikacijsko (TK) omrežje. Pri gradnji objekta je
potrebno upoštevati traso obstoječega telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije
d.d.. Za predvideno gradnjo objekta znotraj OPPN je potrebno izvesti novo
telekomunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji TK kabelski jašek TK kanalizacije
Telekoma Slovenije ob robu ceste na sosednji parceli št. 214/1, k.o. 1381- Boštanj. V
telekomunikacijskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez
soglasja Telekom Slovenije d.d..
(2) GVO
Na območju umestitve stanovanjsko poslovnega objekta s pripadajočo javno gospodarsko
infrastrukturo potekajo obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v lasti Občine
Sevnica in v upravljanju GVO d.o.o.. Točka kjer je mogoča priključitev na obstoječe
širokopasovno omrežje je na parceli št. 187/1, k.o. 1381 - Boštanj, kjer je obstoječe OŠO
omrežje. Za oskrbo predvidenega objekta se dogradi kabelsko kanalizacijo iz PEHD cevi 2x
Ø50 mm od točke priključitve do novih kabelskih jaškov iz betonske cevi Ø100 cm, ki se
izvedejo v območju obdelave. Nato se do vsakega objekta predvidi mikro cev v katero se
bodo nato upihnili optični kabli. Sama gradnja objekta s pripadajočo gospodarsko
infrastrukturo nima pomembnejšega vpliva na širokopasovno omrežje.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si morajo investitor pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja in GVO omrežja. Pred pričetkom gradnje
je obvezna zakoličba vse telekomunikacijske infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi
ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
16. člen
(ravnanje z odpadki)
(Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob
objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer
izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za
odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnice ločenih frakcij.
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in
velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti
vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza
komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Sevnica.
VII. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE,
VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
17. člen
(enote kulturne dediščine)
(1) Ohranjanje kulturne dediščine:
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne
dediščine.
(2)Varstvo arheoloških ostalin:
Načrtovano območje OPPN leži izven registriranih arheoloških najdišč.
Upoštevati je treba splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe
določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se
omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
V skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine pristojna območna enota Zavoda
za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato jo je
potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o tem
obvestiti.
18. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4.
členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v območje s IV. stopnjo
varstva pred hrupom. S predvidenim posegom ne bodo presežene kritične vrednosti
kazalcev hrupa LDAN za III. stopnje varstva pred hrupom.
(3) Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in
vzdrževanje strojev in mehanizacije. V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
- uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi
normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je
označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj
bo opremljena z ES izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem);
- hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer;
- lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane
tako, da hrup zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo direktno
obremenjeval najbližjih stanovanjskih objektov;
- pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske in hladilne sisteme na objektih izvesti
tako, da bodo s svojim hrupom v najmanjši možni meri obremenjevali okolico, kjer ljudje
živijo ali se zadržujejo dlje časa. Kjer taka izvedba ni možna, je potrebno izvesti protihrupno
zaščito (npr. z namestitvijo protihrupne rešetke);
19. člen
(varstvo zraka)
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo
o kakovosti zunanjega zraka in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav.
(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno
delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
20. člen
(varstvo voda)
(1) Predviden objekt se nahaja izven 15,00 m varovalnega pasu vodnega zemljišča vodotoka
Mirna (nasipa).

(2) Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN se uredi s pogoji, določenimi v Uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, načrtovano v
skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
ter Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter
v skladu s pridobljenim geološkim mnenjem pridobljenim v fazi izdelave projektne
dokumentacije.
(3) Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo
v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se izteka v obstoječ sistem javne mešane
kanalizacije. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko
lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v meteorno kanalizacijo.
Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov in ni poplavno ogroženo.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda,
se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Novo mesto.
21. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o
ohranjanju narave.
22. člen
(elektromagnetno sevanje)
Pri postavitvi objektov in obratovanju transformatorskih postaj se mora upoštevati Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in zahteve Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij.
23. člen
(svetlobno onesnaževanje)
(1) Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so določeni ukrepi za
zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju. Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo
enotni. Svetilke bodo razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim
normativom in standardom. Za razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka
ne sevajo nad horizontalno ravnino. Na območju OPPN bo urejena razsvetljava. Celotna
električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno
izdelati načrta razsvetljave in ga na obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
24. člen
(požar, potres, zaščitni ukrepi)
(1) Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje v sklopu ureditve območja z
vodovodnim omrežjem. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti
požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s
protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te
izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru požara je omogočen dostop gasilskim
vozilom neposredno do objekta, kjer so urejene prometne in delovne površine za

intervencijska vozila. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja
požarne varnosti.
(2) Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov EC8 (SIST EN-1998). Ureditveno
območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na
območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, junij 2018 (Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VIII stopnjo EMS s pospeškom tal
0,150 - 0,175 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Pospešek tal določi geolog v geološkem mnenju, ki se pridobi pri izdelavi
projektne dokumentacije. Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem pridobljenega geološkega –
geotehničinega poročila v fazi projektne dokumentacije. V nobenem primeru se ne sme
spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
(3) Zaščitni ukrepi:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, ni potrebno predvideti
zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Pri
načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti
tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z
izdelanim geološko – geomehanskim poročilom.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta ni
ogroženo s poplavnostjo. Na območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in
plazovitosti terena.
25. člen
(način ravnanja s plodno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem
mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
26. člen
(etapnost)
Ureditve v območju OPPN je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je
zagotovljena funkcija objekta in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem
območju.
X. NAČRT PARCELACIJE
27. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – oziroma gradbenih parcel v OPPN
je določena z gradbenimi parcelami. Velikost gradbenih parcel:
- GP 1- 217/5, k.o. 1381 - Boštanj je površine 659,00m2
- GP 2- 217/4, k.o. 1381 - Boštanj je površine 597,00m2
(2) Faktor zazidanosti znaša največ 0,7. V okviru funkcionalnega zemljišča-gradbene parcele
naj bo vsaj 10% površin ozelenjenih. Minimalni odmik najbližje točke stanovanjskega objekta
od parcelnih mej je 2,00m.

(3) Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz
grafičnih prilog geodetskega posnetka v merilu 1: 500, zato lahko pride do odstopanj v izmeri
in legi novih parcel za gradnjo.
XI. TOLERANCE
28. člen
(dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev)
(1) Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
- za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na ureditvenem območju z večjim
odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah pod pogojem, da se upošteva varstveni pas
elektro energetskega voda in javne meteorne kanalizacije;
- za horizontalni gabarit: vsebina objekta bo natančno definirana z izdelavo projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so možna odstopanja (v »+« ali v
»-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah;
- za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena tehnološkim potrebam objekta in se
definira z izdelavo projektne dokumentacije; maksimalna višina objekta je E2+M; višina
kolenčnega zidu max 1,40m;
- za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanje ureditve, kote manipulativnih površin
se prilagajajo vozišču ceste; predvidena kota pritličja se določi z izdelavo projektne
dokumentacije;
- pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov
predvidenih vodov in cest, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč
ali ustreznejše projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri
in gospodarnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo
vsebinskega koncepta izvedbenega načrta, ter so pridobljena soglasja upravljavcev.
29. člen
(gradnja komunalne opreme)
Glede na določbe ZUreP-2 in opremljenost območja OPPN, ni potrebna izdelava posebnega
programa opremljanja za območje OPPN. Komunalni prispevek za posege v območju OPPN,
se obračuna na podlagi veljavnega odloka o programu opremljanja zemljišč za območje
Sevnica.
XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA
30. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti
dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
- ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
- po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico
ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
- pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov , naprav
in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OPPN
31. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Sevnica. Na območju
OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in
pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti
Sevnica.
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena
uradna oseba za posamezna področja.
34. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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A. POSTOPEK OPPN ZA DEL ROSTORSKE
ENOTE EUP DB10.ppn
V DOLENJEM BOŠTANJU
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OPPN

C. PREDMET OPPN IN NAMEN PROSTORSKE
UREDITVE
Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi v prostor,
vrste možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo izvedbo.
OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenih dovoljenj.

D. OBMOČJE UREDITVE
IZDELAVA OSNUTKA OPPN ZA PRIDOBITEV SMERNIC ZA
NAČRTOVANJE

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
in IZDAJA ODLOČBE MOP O OBVEZNOSTI IZVEDBE CPVO

(oktober-december 2010)
IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA

PRIDOBITEV I. MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(

JAVNA RAZGRNITEV IN (
OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA
OSNUTKA OPPN
(12.10.2020 – 11.11.2020)

JAVNA
OBRAVNAVA
(27.10.2020)

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je
ureditveno območje, ki se nahaja na južnem delu nepozidanih
stavbnih zemljišč naselja Dolenji Boštanj. Območje je na vzhodu
omejeno z reko Mirna, na severu in jugu z pozidanimi površinami
ter na zahodni strani s cestno in železniško infrastrukturo.
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
zajema zemljišče s parc. štev. 217/4 in 217/5 obe v k.o. 1381
Boštanj in je velikosti 1256,00m2.
Gre za območje, ki je po planskem aktu namenska raba zemljišč
znotraj EUP opredeljena kot CU – osrednje območje centralnih
dejavnosti na katerem gre za prepletanje trgovskih, storitvenih,
oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

E. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV
Na območju OPPN je možna gradnja:
- enostanovanjski objekti (klasifikacija stavb razred CCSI:111)
- poslovne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:122)
- skladiščne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:125)
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infrastrukture,
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
drugi inženirski objekti – od tega samo ograje in oporni zidovi).
Namembnost GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva,
ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.

PRIPRAVA STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
IN IZDELAVA PREDLOGA NA PODLAGI ZAVZETIH STALIŠČ
DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

F. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN
GRAJENO JAVNO DOBRO

PRIDOBITEV II. MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Prometno omrežje:
Območje OPPN ne posega v varovalni pas obstoječih državnih
cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Prometno
se bo območje OPPN navezovalo na LC 372481 Boštanj preko
obstoječe dovozne asfaltne poti.
Na obravnavanem območju OPPN je potrebno predvideti
zadostno število parkirnih mest in sicer:
- 2 PM/1 stanovanjsko enoto
Železniško omrežje:
Pragovni pas in varovalni pragovni pas: za vsako nameravano
gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108,00m levo in
desno izven naselja in 106,00m levo in desno v naselju, od osi
skrajnega tira, je potrebno v skladu z zakonom in pravilniki
pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h projektni
dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture.
Kanalizacijsko omrežje:
Fekalna kanalizacija:
Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem
kanalizacije v vodotesni izvedbi, ki poteka na vzhodnem delu
parcele. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na
obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji JP
Komunala d.o.o. Sevnica.
Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in
manipulativnih površin) se preko predvidenih peskolovov, lovilcev

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN NA PODLAGI
MNENJ

POSREDOVANJE USKLAJENEGA PREDLOGA
OBČINSKEMU SVETU V OBRAVNAVO IN SPREJEM
(julij 2011)
OBJAVA ODLOKA V URADNEM LISTU

B. RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Razlog za začetek postopka priprave OPPN, izhaja iz
pobude investitorja – lastnika zemljišč, ki želi na tem
območju za svoje potrebe zgraditi stanovanjsko poslovni
objekt.

olj, zadrževalnega bazena meteornih vod speljejo v obstoječo
javno meteorno kanalizacijo, ki poteka na južni strani parcele in se
priključuje na obstoječ sistem mešane javne kanalizacije.
Vodovodno omrežje:
Na območju je možna priključitev na javno vodovodno omrežje,
pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi cevovod
vodovodnega omrežja poteka na zahodni strani obravnavanega
območja.
Električno omrežje:
Na obravnavanem območju potekajo NN podzemni kablovodi, ki
jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi
objektov v prostor. Varovalni pas znaša minimalno 1,00m od osi
skrajnega voda v obeh smereh.
Energijo za napajanje objektov 3x25A in moči 17kW v območju
urejanja je možno s preureditvijo obstoječega NN podzemnega
voda, ki poteka čez parcelo 217/4 in 217/5 k.o. 1381 Boštanj.
Plinovodno omrežje:
Območje prostorske ureditve ne sega v varovalni pas obstoječega
ali predvidenega prenosnega sistema zemeljskega plina v
upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega
sistema zemeljskega plina (odmik cca 172m od prenosnega R42,
MRP Sevnica – MRP Radeče, premer 150mm, tlak 50 bar, občina
Sevnica).
TK in Optično omrežje:
Na območju urejanja je evidentirano telekomunikacijsko omrežje.
Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati traso obstoječega
telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d..
Na območju umestitve stanovanjsko poslovnega objekta s
pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo potekajo obstoječi
telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v lasti občine Sevnica in
v upravljanju GVO d.o.o..
Odpadki:
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to
je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za
mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne
službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno
mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz
odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju občine Sevnica.

Pripravljavec:

Občina Sevnica,
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Naročniki:

Slemenšek Robert
Dolenji Boštanj 28
8290 Sevnica

Izdelovalec:

AR Projekt d.o.o.,
Planinska cesta 5,
8294 Boštanj

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI
NAČRT (OPPN) ZA DEL ROSTORSKE
ENOTE EUP DB10.ppn
V DOLENJEM BOŠTANJU
faza:
DOPOLNJEN OSNUTEK
POVZETEK ZA JAVNOST

G. VARSTVENA OBMOČJA

Ohranjanje kulturne dediščine in arheoloških ostalin:
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena
registrirana enota kulturne dediščine. Načrtovano območje OPPN
leži izven registriranih arheoloških najdišč.
Varstvo voda:
Predviden objekt se nahaja izven 15m varovalnega pasu vodnega
zemljišča vodotoka Mirna (nasipa).
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave
zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih
območij.

Merilo:
1: 500
Kartografska podlaga: Geodetski načrt
Datum:
DECEMBER 2020
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Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 –
prva obravnava

Številka:

4100-0025/2020

Pripravljavci gradiva:
Občinska uprava Občine Sevnica
delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica
Poročevalci:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB,
17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na _____. seji dne,________________, sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2021
I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

20.040.827

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.854.191

70 DAVČNI PRIHODKI

14.377.812

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki

13.080.005
968.005
329.302
500

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.476.381

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
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1.694.003
9.000
17.400
96.738
659.240

skupina/podskupine kontov

proračun leta 2021

72 KAPITALSKI PRIHODKI

345.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

15.000
330.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.841.634

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
Institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.173.956
1.667.678
20.544.254

40 TEKOČI ODHODKI

5.185.625

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

1.013.654
160.011
3.586.960
35.000
390.000
8.191.852

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

515.457
4.631.230
454.053
2.591.112
6.596.964

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.596.964

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

569.813

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim upor.

100.000
469.813

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-503.427
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2021

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER
VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2021

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

370.727

50 ZADOLŽEVANJE

370.727

500 Domače zadolževanje

370.727

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

667.300

55 ODPLAČILA DOLGA

667.300

550 Odplačila domačega dolga

667.300

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

-800.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-296.572

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

503.427

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET. LETA

800.000
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki
ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica:
www.obcina-sevnica.si.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in na podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ),
2. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se porabijo za financiranje izdatkov krajevnih
skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
4. nadomestilo in dajatev zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih
ukrepov na območju jedrskega objekta.
5. člen,
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika so:
- kabinet in oddelki občinske uprave ter
- krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila
predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se
na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so
sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana
pogodba o dodelitvi sredstev.
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7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna za leto izvrševanja.
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami in podkonti.
O prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami v finančnem
načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih
programov, odda naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov
z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
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Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20%
izhodiščne vrednosti odloča župan, za projekte iz finančnih načrtov krajevnih skupnosti pa
predsednik sveta krajevne skupnosti.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi
vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi
proračuna.
10. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 240.000 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove,
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne
presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega
člena ne všteva.
5.

OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima Občina Sevnica
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje )
Občina Sevnica se bo v letu 2021 dolgoročno zadolžila pri Proračunu RS v višini 370.727,58 evrov.
Občina se lahko zadolži kratkoročno v skladu z določili ZJF.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je, v letu
2021 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v
letu 2021 zadolžijo po sklepu občinskega sveta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021
ne smejo izdajati poroštev.
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6.

FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev in
sklepa župana in za leto 2021 znaša 780.000 EUR.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih
proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne
finančne načrte sestaviti in dostaviti v rokih in na način, ki jih določi župan v pisnih navodilih.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi ali se le-ta vsebinsko ne ujema z navodili, se
zadržijo nakazila iz proračuna.
15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo kvartalno v skladu s
potrjenim finančnim načrtom.
16. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali
investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2020, pridobiti
predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev
poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.
7.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2022, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4100-0025/2020
Sevnica, dne
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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1. OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

17.504.166,69
15.092.365,37

18.416.228,14
16.716.456,20

20.040.827,60
16.854.191,81

108,8
100,8

70 DAVČNI PRIHODKI

12.623.030,92

14.319.668,00

14.377.810,00

100,4

700 Davki na dohodek in dobiček

11.453.649,00

13.010.335,00

13.080.003,00

100,5

11.453.649,00

13.010.335,00

13.080.003,00

100,5

11.453.649,00

13.010.335,00

13.080.003,00

100,5

842.124,15

953.005,00

968.005,00

101,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

Indeks

650.526,99

780.005,00

791.005,00

101,4

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

28.298,92

12.000,00

20.000,00

166,7

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

14.447,68

7.000,00

10.000,00

142,9

29,51

5,00

5,00

100,0

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

286.840,39

380.000,00

380.000,00

100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

319.604,55

380.000,00

380.000,00

100,0

1.305,94

1.000,00

1.000,00

100,0

751,95

1.000,00

1.000,00

100,0

752,36

1.000,00

1.000,00

100,0

-0,41

0,00

0,00

---

36.294,46

32.000,00

45.000,00

140,6

36.272,52

32.000,00

45.000,00

140,6

21,94

0,00

0,00

---

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

154.550,75

140.000,00

131.000,00

93,6

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

27.394,63

30.000,00

28.000,00

93,3

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

127.078,24

110.000,00

103.000,00

93,6

77,88

0,00

0,00

---

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

327.257,77

355.828,00

329.302,00

92,6

2.447,81

12.002,00

5.002,00

41,7

2.447,81

12.000,00

5.000,00

41,7

0,00

2,00

2,00

100,0

324.809,96

343.826,00

324.300,00

94,3

286.879,98

309.341,00

290.000,00

93,8

704704 Turistična taksa

7.089,29

3.000,00

3.000,00

100,0

704706 Občinske takse od pravnih oseb

3.122,68

4.185,00

4.000,00

95,6

630,00

1.300,00

1.300,00

100,0

27.088,01

26.000,00

26.000,00

100,0

706 Drugi davki in prispevki

0,00

500,00

500,00

100,0

7060 Drugi davki in prispevki

0,00

500,00

500,00

100,0

0,00

500,00

500,00

100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.469.334,45

2.396.788,20

2.476.381,81

103,3

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.595.645,47

1.658.061,00

1.694.003,00

102,2

1.595.645,47

1.658.061,00

1.694.003,00

102,2

37.429,07

37.730,00

37.430,00

99,2

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

122.793,87

118.640,00

118.640,00

100,0

710304 Prihodki od drugih najemnin

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099 Drugi davki in prispevki

7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Indeks

869.150,26

935.224,00

976.233,00

104,4

710305 Prihodki od zakupnin

5.461,90

6.000,00

6.000,00

100,0

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

2.770,33

2.700,00

0,00

0,0

25.173,81

25.174,00

25.000,00

99,3

531.993,82

531.893,00

530.000,00

99,6

872,41

700,00

700,00

100,0

14.365,42

10.000,00

9.000,00

90,0

14.365,42

10.000,00

9.000,00

90,0

14.365,42

10.000,00

9.000,00

90,0

17.129,86

17.400,00

17.400,00

100,0

17.129,86

17.400,00

17.400,00

100,0

4.720,00

4.500,00

4.500,00

100,0

12.159,86

12.500,00

12.500,00

100,0

250,00

400,00

400,00

100,0

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
710399 Drugi prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

197.007,02

100.020,24

96.738,00

96,7

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

197.007,02

100.020,24

96.738,00

96,7

92.720,83

72.247,16

71.626,00

99,1

8.173,00

3.000,00

3.000,00

100,0

96.113,19

24.773,08

22.112,00

89,3

645.186,68

611.306,96

659.240,81

107,8

645.186,68

611.306,96

659.240,81

107,8

3.850,00

20.437,06

15.437,06

75,5

236.392,25

243.732,00

243.732,00

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Indeks

59.809,41

113.453,35

75.953,35

67,0

167.406,15

167.136,00

167.136,00

100,0

7.269,17

13.394,77

32.964,62

246,1

170.459,70

53.153,78

124.017,78

233,3

596.331,13

348.560,00

345.000,00

99,0

14.861,00

18.560,00

15.000,00

80,8

14.861,00

18.560,00

15.000,00

80,8

14.861,00

0,00

0,00

---

0,00

18.560,00

15.000,00

80,8

581.470,13

330.000,00

330.000,00

100,0

35.845,00

25.000,00

25.000,00

100,0

35.845,00

25.000,00

25.000,00

100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

545.625,13

305.000,00

305.000,00

100,0

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

545.625,13

305.000,00

305.000,00

100,0

73 PREJETE DONACIJE

150,00

0,00

0,00

---

730 Prejete donacije iz domačih virov

150,00

0,00

0,00

---

150,00

0,00

0,00

---

150,00

0,00

0,00

---

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.815.320,19

1.351.211,94

2.841.635,79

210,3

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.561.563,18

900.502,00

1.173.956,87

130,4

1.553.733,18

895.502,00

1.168.956,87

130,5

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

528.953,00

0,00

0,00

---

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

901.677,47

768.959,00

1.063.100,87

138,3

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

123.102,71

126.543,00

105.856,00

83,7

7.830,00

5.000,00

5.000,00

100,0

7.830,00

5.000,00

5.000,00

100,0

253.757,01

450.709,94

1.667.678,92

370,0

62.735,77

178.709,94

340.858,78

190,7

62.735,77

178.709,94

340.858,78

190,7

191.021,24

272.000,00

1.326.820,14

487,8

0,00

0,00

186.896,00

---

191.021,24

272.000,00

1.139.924,14

419,1

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

17.530.806,67

18.613.956,38

20.544.254,80

110,4

4.980.959,47

5.334.243,67

5.185.624,86

97,2

904.067,98

931.049,00

1.013.654,00

108,9

827.373,26

850.421,00

932.723,00

109,7

783.066,67

812.821,00

888.123,00

109,3

44.306,59

37.600,00

44.600,00

118,6

Indeks

30.367,09

32.921,00

32.935,00

100,0

400100 Regres za letni dopust

30.367,09

32.921,00

32.935,00

100,0

4002 Povračila in nadomestila

35.967,40

37.707,00

37.707,00

100,0

26.185,06

27.707,00

27.707,00

100,0

9.782,34

10.000,00

10.000,00

100,0

9.638,34

10.000,00

10.000,00

100,0

9.638,34

10.000,00

10.000,00

100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

721,89

0,00

289,00

---

400900 Jubilejne nagrade

721,89

0,00

289,00

---

147.980,82

153.080,00

160.010,00

104,5

74.075,48

79.400,00

79.400,00

100,0

74.075,48

79.400,00

79.400,00

100,0

59.343,85

59.950,00

63.350,00

105,7

54.907,80

55.200,00

58.600,00

106,2

4.436,05

4.750,00

4.750,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

549,05

560,00

540,00

96,4

401200 Prispevek za zaposlovanje

549,05

560,00

540,00

96,4

4013 Prispevek za starševsko varstvo

836,98

850,00

900,00

105,9

836,98

850,00

900,00

105,9

13.175,46

12.320,00

15.820,00

128,4

13.175,46

12.320,00

15.820,00

128,4

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

3.382.253,39

3.804.638,62

3.586.960,86

94,3

212.402,82

256.632,20

286.958,33

111,8

Indeks

(3)/(2)

402000 Pisarniški material in storitve

12.369,54

12.577,91

13.996,19

111,3

402001 Čistilni material in storitve

22.556,27

24.146,76

25.140,00

104,1

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.505,00

3.000,00

3.000,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

13.086,96

15.751,88

20.245,50

128,5

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

62.391,63

85.000,00

99.428,19

117,0

3.172,00

16.476,00

18.000,00

109,3

28.153,44

25.980,17

29.548,78

113,7

3.980,00

4.000,00

4.000,00

100,0

64.187,98

69.699,48

73.599,67

105,6

63.016,89

64.866,91

64.000,00

98,7

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,0

4.253,13

4.866,91

4.000,00

82,2

231.875,91

247.188,68

251.679,76

101,8

157.096,70

164.372,21

168.550,00

102,5

17.892,84

23.708,52

25.407,96

107,2
110,9

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

5.661,59

6.633,27

7.355,00

402204 Odvoz smeti

23.106,05

11.741,28

10.250,00

87,3

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

11.175,00

13.161,75

12.840,00

97,6

402206 Poštnina in kurirske storitve

16.627,89

25.764,89

26.716,80

103,7

315,84

1.806,76

560,00

31,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

31.266,02

39.757,15

42.055,00

105,8

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.754,09

7.243,76

7.800,00

107,7

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.436,87

5.000,00

5.000,00

100,0

674,03

1.000,00

1.000,00

100,0

2.713,43

4.500,00

4.500,00

100,0

550,00

555,00

555,00

100,0

17.137,60

21.458,39

23.200,00

108,1

5.469,01

8.065,00

8.065,00

100,0

354,00

400,00

400,00

100,0

0,00

320,00

320,00

100,0

4.768,38

6.509,00

6.509,00

100,0

96,00

316,00

316,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

100,00

100,00

100,0

250,63

420,00

420,00

100,0

2.418.585,02

2.669.053,96

2.449.522,92

91,8
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402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

49.041,41

50.295,04

57.533,00

114,4

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,0
117,8

Indeks

(3)/(2)

1.881,46

2.971,85

3.500,00

2.176.332,11

2.401.288,93

2.134.219,92

88,9

402504 Zavarovalne premije za objekte

18.775,10

18.413,40

20.000,00

108,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

12.111,11

10.181,13

12.100,00

118,9

6.159,85

26.938,66

64.570,00

239,7

35.607,03

35.000,00

35.000,00

100,0

2.626,31

3.964,95

2.600,00

65,6

13.836,66

12.034,06

32.500,00

270,1

0,00

0,00

20.000,00

---

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

9.466,25

4.500,00

4.500,00

100,0

402604 Najem strojne računalniške opreme

1.904,44

5.000,00

5.000,00

100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,4

4.603,36

14.700,00

14.700,00

100,0

4.603,36

14.700,00

14.700,00

100,0

401.197,70

492.340,66

437.479,85

88,9

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0
100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

4027 Kazni in odškodnine
402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.156,03

1.000,00

1.000,00

17.348,80

20.123,50

18.264,56

90,8

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

519,34

700,00

700,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

105.374,72

103.489,98

104.981,91

101,4

3.703,62

5.240,00

5.240,00

100,0

20.858,34

22.088,10

25.000,00

113,2

203.082,65

267.108,48

226.044,38

84,6

7.544,47

10.028,15

9.500,00

94,7

6.633,41

9.334,00

9.334,00

100,0

29.036,27

41.667,03

25.000,00

60,0

127,86

170,12

215,00

126,4

402931 Plačila bančnih storitev

1.183,28

1.500,00

2.000,00

133,3

402937 Stroški davčnih postopkov

1.304,13

4.790,00

5.000,00

104,4

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

1.324,78

3.101,30

3.200,00

103,2

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

468,15

1.000,00

1.000,00

100,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

44.472,63

49.500,00

34.000,00

68,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
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v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

501.716,50

394.976,05

390.000,00

98,7

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

7.570.564,19

7.945.619,28

8.191.852,32

103,1

661.904,58

607.836,96

515.457,64

84,8

508.962,48

461.574,00

368.457,64

79,8

508.962,48

461.574,00

368.457,64

79,8

152.942,10

146.262,96

147.000,00

100,5

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

69.942,11

71.262,96

71.000,00

99,6

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

82.999,99

75.000,00

76.000,00

101,3

4.193.211,00

4.347.554,44

4.631.230,00

106,5

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,1

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,1

29.574,68

30.000,00

30.000,00

100,0

29.574,68

30.000,00

30.000,00

100,0

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,4

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,4

4119 Drugi transferi posameznikom

4.064.217,52

4.222.365,75

4.499.230,00

106,6

411900 Regresiranje prevozov v šolo

695.701,99

685.917,12

751.830,00

109,6

18.270,00

19.000,00

19.000,00

100,0

442.715,57

504.030,00

507.000,00

100,6

54.582,27

55.000,00

58.000,00

105,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4117 Štipendije
411799 Druge štipendije

411902 Doplačila za šolo v naravi
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Indeks

(3)/(2)

2.393.064,84

2.445.157,89

2.634.400,00

107,7

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,4

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

298.390,36

364.260,74

357.000,00

98,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

461.373,02

474.789,74

454.052,00

95,6

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

461.373,02

474.789,74

454.052,00

95,6

461.373,02

474.789,74

454.052,00

95,6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4133 Tekoči transferi v javne zavode
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

2.254.075,59

2.515.438,14

2.591.112,68

103,0

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,5

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,5

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,0

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,0

2.044.191,47

2.281.019,99

2.356.115,53

103,3

647.985,83

738.253,71

896.784,17

121,5

2.402,31

3.595,52

3.623,75

100,8

1.393.634,66

1.538.909,26

1.455.455,79

94,6

168,67

261,50

251,82

96,3

12.512,16

12.875,15

13.162,15

102,2

12.512,16

12.875,15

13.162,15

102,2

Indeks
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v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.576.181,78

4.886.190,53

6.596.964,61

135,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.576.181,78

4.886.190,53

6.596.964,61

135,0

0,00

18.500,00

300.000,00

---

0,00

18.500,00

300.000,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb

4201 Nakup prevoznih sredstev

Indeks

118.040,00

49.554,00

0,00

0,0

420101 Nakup avtomobilov

0,00

18.290,00

0,00

0,0

420102 Nakup avtobusov in minibusov

0,00

31.264,00

0,00

0,0

118.040,00

0,00

0,00

---

157.147,94

321.268,40

413.647,37

128,8

328,50

6.750,48

2.000,00

29,6

89,95

5.686,00

4.000,00

70,4

9.837,69

12.616,80

10.000,00

79,3

0,00

390,00

0,00

0,0

902,80

500,00

1.000,00

200,0
100,0

420104 Nakup reševalnih vozil

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

33.378,72

38.400,00

38.400,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav

50.731,37

166.459,68

119.991,37

72,1

0,00

29.335,00

125.300,00

427,1

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420239 Nakup avdiovizualne opreme
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

48,82

500,00

500,00

100,0

12.914,56

3.046,44

2.456,00

80,6

3.670,00

0,00

0,00

---

45.245,53

7.584,00

10.000,00

131,9

0,00

50.000,00

100.000,00

200,0

2.571.916,46

2.807.113,66

3.856.874,24

137,4

18.909,70

71.735,07

30.000,00

41,8

200.224,82

79.829,67

235.000,00

294,4

2.352.781,94

2.655.548,92

3.591.874,24

135,3

793.109,86

676.011,37

916.016,40

135,5

793.109,86

676.011,37

916.016,40

135,5

585.023,35

406.000,00

406.000,00

100,0

585.023,35

406.000,00

406.000,00

100,0

3.050,00

0,00

0,00

---

3.050,00

0,00

0,00

---

347.894,17

607.743,10

704.426,60

115,9

9.210,53

0,00

0,00

---

45.584,77

54.600,72

101.933,99

186,7

262.298,21

518.142,38

562.492,61

108,6
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420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,3

403.101,23

447.902,90

569.813,01

127,2

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,2

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,2

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,2

Indeks

365.223,49

405.741,65

469.813,01

115,8

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

365.223,49

405.741,65

469.813,01

115,8

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

365.223,49

405.741,65

469.813,01

115,8
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

-26.639,98

-197.728,24

-503.427,20 254,6

18.300,80

-147.228,24

-468.427,20 318,2

2.540.841,71

3.436.593,25

3.476.714,63 101,2

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 12 od 14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Indeks

---

Stran 13 od 14

C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

503.250,00

1.046.980,00

370.727,58

35,4

50 ZADOLŽEVANJE

503.250,00

1.046.980,00

370.727,58

35,4

500 Domače zadolževanje

503.250,00

1.046.980,00

370.727,58

35,4

0,00

683.000,00

0,00

0,0

0,00

683.000,00

0,00

0,0

503.250,00

363.980,00

370.727,58

101,9

503.250,00

363.980,00

370.727,58

101,9

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

840.568,82

663.083,66

667.300,38

100,6

55 ODPLAČILA DOLGA

840.568,82

663.083,66

667.300,38

100,6

550 Odplačila domačega dolga

840.568,82

663.083,66

667.300,38

100,6

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,8

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,8

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,2

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,2

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)

-363.958,80

186.168,10

-800.000,00

---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-337.318,82

383.896,34

-296.572,80

---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

26.639,98

197.728,24

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET

424.087,53

59.440,62

503.427,20 254,6
800.000,00
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1. OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

80.085,72

77.000,00

77.000,00 100,0

01

POLITIČNI SISTEM

80.085,72

77.000,00

77.000,00 100,0

0101

Politični sistem

80.085,72

77.000,00

77.000,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01101 Stroški dela občinskega sveta
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

01105 Delovanje političnih strank
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

100,0

80.085,72

77.000,00

77.000,00

100,0

55.056,49

48.000,00

48.000,00

100,0

55.056,49

48.000,00

48.000,00

100,0

6.223,19

6.000,00

6.000,00

100,0

6.223,19

6.000,00

6.000,00

100,0

18.806,04

23.000,00

23.000,00

100,0

18.806,04

23.000,00

23.000,00

100,0

Stran: 1 od 54

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

4.798,40

9.290,00

9.290,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.798,40

9.290,00

9.290,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

4.798,40

9.290,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02201 Stroški dela Nadzornega odbora
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora
402402 Stroški prevoza v državi

02204 Delovanje Nadzornega odbora

9.290,00

100,0

4.798,40

9.290,00

9.290,00

100,0

3.582,14

3.850,00

3.850,00

100,0

3.582,14

3.850,00

3.850,00

100,0

0,00

150,00

150,00

100,0

0,00

150,00

150,00

100,0

100,0

1.216,26

5.290,00

5.290,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

984,46

5.050,00

5.050,00

100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

231,80

240,00

240,00

100,0

Stran: 2 od 54

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ŽUPAN

247.575,02

359.280,15

419.570,15 116,8

01

POLITIČNI SISTEM

152.310,49

184.648,00

174.648,00

94,6

0101

Politični sistem

152.310,49

184.648,00

174.648,00

94,6

152.310,49

184.648,00

174.648,00

94,6

62.115,77

65.698,00

65.698,00

100,0

40.587,22

40.621,00

40.621,00

100,0

2.943,23

2.600,00

2.600,00

100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 Regres za letni dopust

886,63

941,00

941,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

827,20

707,00

707,00

100,0

383,52

500,00

500,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

3.852,42

3.900,00

3.900,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.855,59

3.000,00

3.000,00

100,0

230,70

250,00

250,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

26,11

30,00

30,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

43,49

50,00

50,00

100,0

350,28

320,00

320,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

50,00

50,00

100,0

2.494,57

3.359,00

3.359,00

100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

0,00

16,00

16,00

100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

1,40

20,00

20,00

100,0

6.633,41

9.334,00

9.334,00

100,0

91,6

402402 Stroški prevoza v državi

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

90.194,72

118.950,00

108.950,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

58.490,07

85.000,00

75.000,00

88,2

402009 Izdatki za reprezentanco

16.968,61

15.750,00

15.750,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

14.736,04

18.200,00

18.200,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04301 Izvedba protokolarnih dogodkov
402099 Drugi splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18305 Transferi neprofitnim organizacijam

1805

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

19.694,35

20.000,00

20.000,00 100,0

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,0

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,0

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,0

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,0

75.570,18

82.672,15

74.922,15

90,6

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,7

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,7

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,7

402999 Drugi operativni odhodki

16.026,68

16.260,00

16.260,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.580,00

58.750,00

51.000,00

86,8

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,0

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,0

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,0

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,0

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00

71.960,00

2303

Splošna proračunska rezervacija

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

0,00

71.960,00

150.000,00

208,5

23039001 Splošna proračunska rezervacija
23410 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

150.000,00 208,5
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

2.153.304,58

2.247.793,44

2.293.805,00 102,1

8.118,99

9.000,00

13.000,00 144,4

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,4

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,4

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,4

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,4

1.501.398,48

1.681.917,48

1.501.398,48

1.681.917,48

1.706.805,00

101,5

1.292.643,44

1.420.195,81

1.494.805,00

105,3

996.238,89

1.031.210,00

1.120.745,00

108,7

739.655,93

772.200,00

847.502,00

109,8

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

41.363,36

35.000,00

42.000,00

120,0

400100 Regres za letni dopust

29.480,46

31.980,00

31.994,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

25.357,86

27.000,00

27.000,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.398,82

9.500,00

9.500,00

100,0

400400 Sredstva za nadurno delo

9.638,34

10.000,00

10.000,00

100,0

721,89

0,00

289,00

---

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

70.223,06

75.500,00

75.500,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

52.052,21

52.200,00

55.600,00

106,5

4.205,35

4.500,00

4.500,00

100,0

04401 Oglaševanje občinske uprave
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave
400000 Osnovne plače

400900 Jubilejne nagrade

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

1.706.805,00 101,5

401200 Prispevek za zaposlovanje

522,94

530,00

510,00

96,2

401300 Prispevek za starševsko varstvo

793,49

800,00

850,00

106,3

12.825,18

12.000,00

15.500,00

129,2

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

41.782,98

51.175,31

58.500,00

114,3

9.319,92

10.609,31

12.000,00

113,1

22.436,04

24.066,00

25.000,00

103,9

2.505,00

3.000,00

3.000,00

100,0

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.852,49

4.500,00

4.500,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

1.119,70

2.000,00

2.000,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

3.549,83

7.000,00

12.000,00

171,4

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

69.712,02

101.060,00

104.500,00

103,4

402200 Električna energija

25.322,03

39.831,60

40.000,00

100,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.929,58

15.000,00

15.000,00

100,0

3.758,35

5.000,00

6.000,00

120,0
111,1

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

7.578,80

9.000,00

10.000,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7.738,63

9.728,40

9.500,00

97,7

13.384,63

22.500,00

24.000,00

106,7

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

06423 Prevozni stroški in storitve OU

13.980,14

17.055,00

17.055,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.605,81

6.000,00

6.000,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.436,87

5.000,00

5.000,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

674,03

1.000,00

1.000,00

100,0

2.713,43

4.500,00

4.500,00

100,0

550,00

555,00

555,00

100,0

2.973,04

4.470,00

4.470,00

100,0

354,00

350,00

350,00

100,0

0,00

320,00

320,00

100,0

2.273,81

3.000,00

3.000,00

100,0

96,00

300,00

300,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

249,23

400,00

400,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

118.893,08

153.682,50

127.700,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

3.172,00

16.476,00

18.000,00

83,1
109,3

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

1.881,46

2.971,85

3.500,00

117,8

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

9.466,25

4.500,00

4.500,00

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.156,03

1.000,00

1.000,00

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.955,82

5.994,35

3.500,00

58,4

519,34

700,00

700,00

100,0
100,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402931 Plačila bančnih storitev
402937 Stroški davčnih postopkov

3.471,82

5.000,00

5.000,00

29.036,27

41.667,03

25.000,00

60,0

1.183,28

1.500,00

2.000,00

133,3

1.304,13

4.790,00

5.000,00

104,4

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

20.858,34

22.088,10

25.000,00

113,2

402999 Drugi operativni odhodki

37.343,87

36.967,02

25.000,00

67,6

7.544,47

10.028,15

9.500,00

94,7

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,5

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,5

208.755,04

261.721,67

212.000,00

81,0

191.431,25

213.480,69

190.500,00

89,2

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

36.820,39

44.446,32

48.500,00

109,1

402504 Zavarovalne premije za objekte

18.775,10

18.413,40

20.000,00

108,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

10.995,56

9.332,97

11.000,00

117,9

3.373,13

5.000,00

5.000,00

100,0

35.607,03

35.000,00

35.000,00

100,0

1.904,44

5.000,00

5.000,00

100,0

83.955,60

96.288,00

66.000,00

68,5

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06440 Vzdrževanje objektov in opreme

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06441 Nakup osnovnih sredstev

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

14.857,82

45.706,92

18.500,00

420101 Nakup avtomobilov

0,00

18.290,00

0,00

0,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva

0,00

6.750,48

2.000,00

29,6

420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420703 Nakup licenčne programske opreme

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16459 GEODETSKE STORITVE
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603

v EUR

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40,5

89,95

5.686,00

4.000,00

70,4

9.837,69

12.000,00

10.000,00

83,3

0,00

390,00

0,00

0,0

902,80

500,00

1.000,00

200,0

48,82

500,00

500,00

100,0

928,56

1.590,44

1.000,00

62,9

3.050,00

0,00

0,00

---

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,4

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,4

643.787,11

556.875,96

58.763,76

60.000,00

574.000,00 103,1
60.000,00

100,0

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,0

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,0

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,0

0,00

80.875,96

98.000,00

121,2

0,00

80.875,96

98.000,00

121,2

0,00

80.875,96

98.000,00

121,2

420401 Novogradnje

0,00

0,00

50.000,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

67.586,96

40.000,00

59,2

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.135,00

5.000,00

234,2

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

11.154,00

3.000,00

26,9
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1606

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

16069002 Nakup zemljišč
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ
402799 Druge odškodnine in kazni
420600 Nakup zemljišč

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,0

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,0

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,0

0,00

10.000,00

10.000,00

100,0

585.023,35

406.000,00

406.000,00

100,0
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4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

2201

Servisiranje javnega dolga

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,3

468,15

1.000,00

1.000,00

100,0

44.472,63

49.500,00

34.000,00

68,7
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito
402199 Drugi posebni materiali in storitve
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito
402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

5.329.939,86

5.773.190,56

6.798.579,54 117,8

275.606,74

288.282,00

353.500,00 122,6

275.606,74

288.282,00

353.500,00

122,6

39.432,09

36.120,75

38.500,00

106,6

5.233,64

5.866,91

5.000,00

85,2

4.253,13

4.866,91

4.000,00

82,2

980,51

1.000,00

1.000,00

100,0

23.698,45

19.753,84

23.000,00

116,4

23.698,45

19.753,84

23.000,00

116,4

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

236.174,65

252.161,25

315.000,00

124,9

198.296,91

210.000,00

215.000,00

102,4

198.296,91

210.000,00

215.000,00

102,4

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,2

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,2

14.665,12

14.350,00

14.665,12

14.350,00

14.350,00

14.665,12

14.350,00

14.350,00

100,0

267,96

350,00

350,00

100,0

267,96

350,00

350,00

100,0

14.397,16

14.000,00

14.000,00

100,0

14.397,16

14.000,00

14.000,00

100,0

14.350,00 100,0
100,0
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4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,2

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,2

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,2

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,2

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,2

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0,00

0,00

47.790,00

---

1204

Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

0,00

0,00

47.790,00

---

0,00

0,00

47.790,00

---

0,00

0,00

10.000,00

---

0,00

0,00

10.000,00

---

0,00

0,00

37.790,00

---

0,00

0,00

37.790,00

---

3.020.425,92

2.607.841,40

3.008.439,92

2.606.385,40

2.965.379,01

113,8

1.820.043,59

1.716.000,00

1.063.360,26

62,0

1.262.007,09

1.186.000,00

1.063.360,26

89,7

1.262.007,09

1.186.000,00

1.063.360,26

89,7

558.036,50

530.000,00

0,00

0,0

558.036,50

530.000,00

0,00

0,0

12049001 Oskrba s plinom
12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.969.835,01 113,9
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

918.747,18

612.813,48

1.615.868,75

263,7

843.904,93

488.413,48

1.528.508,75

313,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

7.561,76

---

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

33.378,72

38.400,00

38.400,00

100,0

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

810.526,21

450.013,48

1.437.119,81

319,4

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

22.713,59

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

22.713,59

---

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

74.842,25

124.400,00

87.360,00

70,2

420801 Investicijski nadzor

18.824,17

15.227,00

15.000,00

98,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

56.018,08

109.173,00

72.360,00

66,3

34.384,61

65.644,92

73.000,00

111,2

24.059,14

36.210,73

31.000,00

85,6

4.074,00

2.000,00

2.000,00

100,0

19.985,14

34.210,73

29.000,00

84,8

10.325,47

29.434,19

42.000,00

142,7

9.656,30

19.654,19

35.000,00

178,1

669,17

9.780,00

7.000,00

71,6

13029003 Urejanje cestnega prometa
13410 Avtobusna postajališča
402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 Cestna razsvetljava
13414 Tokovina za javno razsvetljavo
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

235.264,54

211.927,00

213.150,00

100,6

100.192,64

98.150,00

98.150,00

100,0

100.192,64

98.150,00

98.150,00

100,0

34.137,49

39.577,00

40.000,00

101,1

34.137,49

39.577,00

40.000,00

101,1

101,1

100.934,41

74.200,00

75.000,00

420401 Novogradnje

69.867,69

0,00

0,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

29.895,52

74.200,00

75.000,00

101,1

1.171,20

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

13441 Razvoj pametnega mesta
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15411 Gradnja kanalizacij in ČN
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

11.986,00

1.456,00

4.456,00

306,0

11.986,00

1.456,00

4.456,00

306,0

11.986,00

1.456,00

1.456,00

100,0

11.986,00

1.456,00

1.456,00

100,0

0,00

0,00

3.000,00

---

0,00

0,00

3.000,00

---

735.632,66

1.019.574,18

805.845,70

79,0

729.352,46

1.013.174,18

772.145,70

76,2

28.487,63

26.100,59

36.000,00

137,9

28.487,63

26.100,59

36.000,00

137,9

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

28.487,63

25.100,59

35.000,00

139,4

700.864,83

987.073,59

736.145,70

74,6

219.459,18

223.181,41

199.762,63

89,5

192.139,18

193.092,00

184.762,63

95,7

27.320,00

30.089,41

15.000,00

49,9

459.908,54

739.500,14

509.183,07

68,9

0,00

0,00

2.588,38

---

196.440,32

192.157,00

183.695,01

95,6

420401 Novogradnje

49.994,55

0,00

0,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

49.996,00

392.343,14

107.571,49

27,4

163.477,67

155.000,00

175.000,00

112,9

420801 Investicijski nadzor

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

5.151,43

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

35.176,76

---

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

15414 Gospodarske javne službe
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

16.497,11

19.392,04

22.200,00

114,5

1.324,78

3.101,30

3.200,00

103,2

15.172,33

16.290,74

19.000,00

116,6

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,6

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,6

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,6

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.645,00

3.700,00

3.700,00

100,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.635,20

2.700,00

30.000,00

---

731.335,40

1.471.439,93

95.287,30

133.954,00

115.000,00

85,9

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,3

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,3

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,3

15501 Urejanje vodotokov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401 Urbanizem in geodetske storitve
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16029003 Prostorsko načrtovanje
16405 Strateško načrtovanje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

v EUR

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16411 Študije o vodooskrbi
402999 Drugi operativni odhodki
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.327.258,83 158,2

64.486,64

98.954,00

75.000,00

75,8

64.486,64

98.954,00

75.000,00

75,8

64.486,64

98.954,00

75.000,00

75,8

340.583,24

1.007.903,03

1.890.258,83

187,5

340.583,24

978.568,03

1.364.958,83

139,5

35.655,70

112.505,87

28.000,00

24,9

17.255,70

19.000,00

19.000,00

100,0

0,00

0,00

3.000,00

---

18.400,00

93.505,87

6.000,00

6,4
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16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

304.927,54

866.062,16

1.336.958,83

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

10.374,05

---

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

0,00

13.522,66

13.980,00

103,4

154,4

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

120.382,98

76.325,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

135.453,28

776.214,50

1.253.793,55

161,5

39.880,75

0,00

0,00

---

9.210,53

0,00

0,00

---

420801 Investicijski nadzor

0,00

0,00

20.068,97

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

38.742,26

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420800 Študija o izvedljivosti projekta

16039003 Objekti za rekreacijo
16406 Objekti za rekreacijo
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

16039005 Druge komunalne dejavnosti

0,00

29.335,00

25.300,00

86,3

0,00

29.335,00

25.300,00

86,3

0,00

29.335,00

25.300,00

86,3

0,00

0,00

500.000,00

---

0,00

0,00

500.000,00

---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

400.000,00

---

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

0,00

100.000,00

---

230.976,58

277.000,00

250.000,00

90,3

16418 Urejanje javnih površin

1605

v EUR

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,0

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,0

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

151.360,87

197.000,00

170.000,00

86,3

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,0

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,0

35.310,23

77.000,00

50.000,00

64,9

35.310,23

77.000,00

50.000,00

64,9

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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1606

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,9

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,9

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,9

420400 Priprava zemljišča

18.909,70

23.599,34

30.000,00

127,1

420401 Novogradnje

45.578,58

21.885,16

40.000,00

182,8

0,00

7.098,40

2.000,00

28,2

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,3

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
409100 Proračunska rezerva
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4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.772.507,35

7.968.821,89

8.562.217,00 107,5

53.429,48

55.000,00

55.000,00 100,0

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,0

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,0

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,0

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,0

352.510,26

225.000,00

23.671,72

13.000,00

16.000,00

123,1

23.671,72

13.000,00

16.000,00

123,1

17401 Oprema za zdravstvene namene

3.518,72

5.416,00

6.000,00

110,8

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.786,72

5.416,00

6.000,00

110,8

732,00

0,00

0,00

---

10403 Javna dela
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

1707

v EUR

498.000,00 221,3

20.153,00

7.584,00

10.000,00

131,9

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

6.100,00

7.584,00

10.000,00

131,9

420801 Investicijski nadzor

5.000,00

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.464,00

0,00

0,00

---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

7.589,00

0,00

0,00

---

328.838,54

212.000,00

482.000,00

227,4

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

305.494,20

190.000,00

460.000,00

242,1

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,0

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,0
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17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

157.185,53

30.000,00

420000 Nakup poslovnih stavb

0,00

0,00

300.000,00

---

420104 Nakup reševalnih vozil

118.040,00

0,00

0,00

---

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

39.145,53

0,00

0,00

---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

30.000,00

0,00

0,0

23.344,34

22.000,00

22.000,00

100,0

23.344,34

22.000,00

22.000,00

100,0

0,00

3.000,00

3.000,00

100,0

20.055,47

16.000,00

16.000,00

100,0

3.288,87

3.000,00

3.000,00

100,0

2.268.200,81

1.676.181,89

1.471.477,00

87,8

6.500,00

33.600,00

27.200,00

81,0

0,00

26.500,00

20.000,00

75,5
75,5

17079002 Mrliško ogledna služba
17420 Mrliško pregledna služba
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

300.000,00 1.000,0

0,00

26.500,00

20.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

20.000,00

---

420000 Nakup poslovnih stavb

0,00

18.500,00

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

8.000,00

0,00

0,0

18029002 Premična kulturna dediščina

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,4

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,4

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,4

Programi v kulturi

663.658,86

692.790,12

739.722,00

106,8

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

356.273,42

418.367,36

410.580,00

98,1

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803

18401 Knjižnična dejavnost

356.273,42

418.367,36

388.320,00

92,8

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

237.099,73

255.103,36

268.320,00

105,2

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

119.173,69

132.000,00

120.000,00

90,9

0,00

31.264,00

0,00

0,0

420102 Nakup avtobusov in minibusov
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18404 Posavska potujoča knjižnica

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

0,00

22.260,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

0,00

9.915,00

---

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

0,00

12.345,00

---

18039002 Umetniški programi
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039005 Drugi programi v kulturi

1804

v EUR

---

214.685,19

185.195,00

236.142,00

127,5

214.685,19

185.195,00

236.142,00

127,5
147,6

85.554,07

66.657,00

98.366,00

118.053,96

111.538,00

104.276,00

93,5

11.077,16

7.000,00

33.500,00

478,6

86.730,42

81.749,12

87.000,00

106,4

15.000,00

9.749,12

15.000,00

153,9

15.000,00

9.749,12

15.000,00

153,9

71.730,42

72.000,00

72.000,00

100,0

69.730,42

70.000,00

70.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,2

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,2

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,2

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,0

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,0

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,0

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,0

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18420 Transferi za športne dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.590.041,95

942.791,77

698.955,00

74,1

1.450.448,39

797.495,00

537.758,00

67,4

384.699,77

433.445,00

399.958,00

92,3

115.508,61

123.000,00

123.000,00

100,0

68.694,18

85.140,00

84.164,00

98,9

157.996,98

181.305,00

160.944,00

88,8

42.500,00

44.000,00

31.850,00

72,4

1.065.748,62

364.050,00

137.800,00

37,9

0,00

3.000,00

1.800,00

60,0

7.122,85

10.600,00

36.000,00

339,6

1.022.684,26

249.773,00

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.719,51

69.827,00

60.000,00

85,9

420801 Investicijski nadzor

17.389,60

4.650,00

0,00

0,0

7.832,40

26.200,00

40.000,00

152,7

139.593,56

145.296,77

161.197,00

110,9
110,9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18059002 Programi za mladino
18430 Transferi za mladinsko dejavnost

139.593,56

145.296,77

161.197,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.019,56

15.135,77

15.135,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

67.380,04

78.370,00

105.854,00

135,1

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

59.193,96

51.791,00

38.208,00

73,8

0,00

0,00

2.000,00

---

4.047.921,24

4.876.640,00

2.507.694,77

3.210.032,88

3.354.900,00

104,5

2.507.694,77

3.210.032,88

3.354.900,00

104,5

2.393.064,84

0,00

0,00

---

2.393.064,84

0,00

0,00

---

94.694,13

0,00

0,00

---

94.694,13

0,00

0,00

---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

5.352.740,00 109,8
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19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

576.000,00

449.000,00

78,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

50.000,00

50.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

500.000,00

388.000,00

77,6

420801 Investicijski nadzor

0,00

16.000,00

11.000,00

68,8

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,0

19.935,80

69.620,00

100.000,00

143,6

0,00

0,00

50.000,00

---

19.935,80

69.620,00

50.000,00

71,8

109,4

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19406 Vrtci v občini Sevnica

0,00

2.211.939,81

2.420.000,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0,00

0,00

20.000,00

---

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

0,00

2.211.939,81

2.400.000,00

108,5

0,00

185.000,00

200.400,00

108,3

0,00

185.000,00

200.400,00

108,3

0,00

44.218,08

30.000,00

67,9

0,00

44.218,08

30.000,00

67,9

0,00

4.000,00

4.000,00

100,0

0,00

4.000,00

4.000,00

100,0

0,00

115.754,99

143.000,00

123,5

0,00

115.754,99

143.000,00

123,5

0,00

3.500,00

3.500,00

100,0

0,00

3.500,00

3.500,00

100,0

0,00

0,00

5.000,00

---

0,00

0,00

5.000,00

---

826.254,48

921.690,00

1.183.010,00

128,4

767.701,73

872.690,00

1.034.010,00

118,5

15.999,00

14.000,00

0,00

0,0

15.999,00

14.000,00

0,00

0,0

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1903

v EUR

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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19411 Transferi v osnovne šole
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19412 Študije za investicije na področju šolstva
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19413 Investicijski transferi šolam
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19417 Varstvo vozačev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19418 Šolska tekmovanja
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 Glasbeno šolstvo
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

550.151,43

429.500,00

419.500,00

97,7

550.151,43

429.500,00

419.500,00

97,7

31.523,44

0,00

0,00

---

31.523,44

0,00

0,00

---

170.027,86

242.180,00

300.000,00

123,9

170.027,86

242.180,00

300.000,00

123,9

0,00

35.000,00

160.000,00

457,1

0,00

35.000,00

160.000,00

457,1

0,00

28.000,00

28.000,00

100,0

0,00

28.000,00

28.000,00

100,0

0,00

16.000,00

16.000,00

100,0

0,00

16.000,00

16.000,00

100,0

0,00

99.000,00

100.000,00

101,0

0,00

99.000,00

100.000,00

101,0

0,00

6.510,00

6.510,00

100,0

0,00

6.510,00

6.510,00

100,0

0,00

2.500,00

4.000,00

160,0

0,00

2.500,00

4.000,00

160,0

58.552,75

49.000,00

149.000,00

304,1

43.491,15

44.000,00

44.000,00

100,0

43.491,15

44.000,00

44.000,00

100,0

15.061,60

5.000,00

105.000,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

61,60

0,00

0,00

---

15.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0
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1906

Pomoči šolajočim

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,4

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,4

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,4

695.701,99

685.917,12

751.830,00

109,6

18.270,00

19.000,00

19.000,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

0,00

4.000,00

4.000,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

36.000,00

40.000,00

111,1

1.050.445,56

1.136.000,00

66.800,00

64.000,00

66.000,00

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

v EUR

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
20401 Socialni transferi posameznikom
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 Socialno varstvo starih
20410 Center za socialno delo Sevnica
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

1.185.000,00 104,3
103,1

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,1

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,1

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,1

983.645,56

1.072.000,00

1.119.000,00

104,4

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,4

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,4

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,4

681.110,94

779.000,00

805.000,00

103,3

40.779,91

49.000,00

69.000,00

140,8

0,00

0,00

20.000,00

---

40.779,91

49.000,00

49.000,00

100,0

640.331,03

730.000,00

736.000,00

100,8

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

442.715,57

504.030,00

507.000,00

100,6

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

194.478,32

211.970,00

229.000,00

108,0

0,00

10.000,00

0,00

0,0

3.137,14

4.000,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi
402999 Drugi operativni odhodki

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

86.042,13

91.000,00

94.000,00

103,3

86.042,13

91.000,00

94.000,00

103,3

1.885,18

6.000,00

6.000,00

100,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

29.574,68

30.000,00

30.000,00

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin

54.582,27

55.000,00

58.000,00

105,5

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20403 Sofinanciranje programov društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

55.000,00

53.000,00

48.000,00

90,6

55.000,00

0,00

0,00

---

55.000,00

0,00

0,00

---

0,00

25.000,00

20.000,00

80,0

0,00

25.000,00

20.000,00

80,0

0,00

27.000,00

27.000,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

27.000,00

27.000,00

100,0

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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4005

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

899.753,55

1.220.329,13

1.482.332,70 121,5

4.433,15

0,00

4.000,00

---

4.433,15

0,00

4.000,00

---

4.433,15

0,00

4.000,00

---

4.433,15

0,00

4.000,00

---

4.433,15

0,00

4.000,00

---

161.952,24

532.625,11

397.907,98

74,7

142.711,72

513.860,17

377.907,98

73,5

53.808,83

65.098,07

53.000,00

81,4

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.808,83

52.098,07

40.000,00

76,8

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.808,83

52.098,07

40.000,00

76,8

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

88.153,78

448.762,10

322.907,98

72,0

4.603,36

4.700,00

4.700,00

100,0

4.603,36

4.700,00

4.700,00

100,0

5.999,98

5.737,04

6.000,00

104,6

5.999,98

5.737,04

6.000,00

104,6

10401 Spodbujanje zaposlovanja
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu
402799 Druge odškodnine in kazni

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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11408 Razvoj podeželja

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

60.166,27

430.160,17

294.207,98

68,4

402099 Drugi splošni material in storitve

5.251,16

4.000,00

4.000,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

7.773,43

66.582,21

32.714,74

49,1

10.000,00

0,00

0,00

---

0,00

8.459,82

4.229,91

50,0

35.311,68

126.488,38

81.991,37

64,8

0,00

213.884,84

156.271,96

73,1

1.830,00

10.744,92

15.000,00

139,6

162,3

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

7.384,17

4.928,89

8.000,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.384,17

2.928,89

6.000,00

204,9

10.000,00

3.236,00

10.000,00

309,0

10.000,00

3.236,00

10.000,00

309,0

749,11

0,00

2.000,00

---

749,11

0,00

2.000,00

---

749,11

0,00

2.000,00

---

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,6

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,6

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,6

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,6

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029003 Zemljiške operacije
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103

v EUR

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali
402999 Drugi operativni odhodki
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13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

35.432,23

98.908,70

82.000,00

82,9

35.432,23

98.908,70

82.000,00

82,9

15.213,40

75.112,31

50.000,00

66,6
66,6

15.213,40

75.112,31

50.000,00

420401 Novogradnje

0,00

48.232,90

40.000,00

82,9

420801 Investicijski nadzor

0,00

3.599,00

5.000,00

138,9

15.213,40

23.280,41

5.000,00

21,5

20.218,83

23.796,39

32.000,00

134,5

15.595,03

20.258,39

22.000,00

108,6

15.595,03

20.258,39

22.000,00

108,6

4.623,80

3.538,00

10.000,00

282,7

4.623,80

3.538,00

10.000,00

282,7

661.705,93

527.471,96

184.321,78

203.994,18

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

940.424,72 178,3
340.384,32

166,9

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

184.321,78

203.994,18

340.384,32

166,9

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

136.089,90

146.629,35

288.634,69

196,9

400000 Osnovne plače

2.823,52

0,00

0,00

---

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

3.901,56

0,00

3.904,00

---

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

3.980,00

4.000,00

4.000,00

100,0
100,0

1.542,57

1.200,00

1.200,00

402999 Drugi operativni odhodki

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

25.064,46

18.233,15

1.413,26

7,8

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

78.566,84

75.000,00

72.000,00

96,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.283,50

7.445,00

8.000,00

107,5

420299 Nakup druge opreme in napeljav

7.102,84

23.214,16

0,00

0,0

11.824,61

17.537,04

198.117,43

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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14406 Delovanje RRA

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

48.231,88

57.364,83

51.749,63

17.689,32

21.286,36

20.282,17

95,3

2.402,31

3.595,52

3.623,75

100,8

26.316,74

31.758,44

27.128,88

85,4

168,67

261,50

251,82

96,3

1.654,84

463,01

463,01

100,0

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,5

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,5

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,5

3.926,38

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

0,00

1.000,00

---

402999 Drugi operativni odhodki

17.521,44

28.677,10

54.500,00

190,1

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11.225,41

13.027,00

13.027,00

100,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

76.874,36

76.442,00

98.383,00

128,7

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

49.608,96

104.002,00

72.114,00

69,3

420200 Nakup pisarniškega pohištva

328,50

0,00

0,00

---

420239 Nakup avdiovizualne opreme

3.670,00

0,00

0,00

---

0,00

2.877,64

0,00

0,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1403

v EUR

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14420 Turizem
402009 Izdatki za reprezentanco
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15402 Ravnanje s posebnimi odpadki
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

90,2

0,00

48.135,73

0,00

0,0

34.784,00

0,00

0,00

---

177.266,10

22.557,49

313.016,40

---

2.541,00

2.244,80

0,00

0,0

8.169,00

23.514,02

5.000,00

21,3

91.469,00

0,00

41.000,00

---

3.611,20

30.134,67

15.000,00

49,8

3.611,20

24.541,57

15.000,00

61,1

0,00

503,27

0,00

0,0

0,00

503,27

0,00

0,0

0,00

503,27

0,00

0,0

Stran: 29 od 54

A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

3.611,20

24.038,30

15.000,00

62,4

3.611,20

24.038,30

15.000,00

62,4

0,00

9.886,30

5.000,00

50,6

3.611,20

14.152,00

10.000,00

70,7

0,00

5.593,10

0,00

0,0

0,00

5.593,10

0,00

0,0

0,00

5.593,10

0,00

0,0

0,00

5.593,10

0,00

0,0

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

7.000,00

---

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

7.000,00

---

0,00

0,00

7.000,00

---

0,00

0,00

7.000,00

---

0,00

0,00

7.000,00

---

32.618,80

31.188,69

32.618,80

31.188,69

36.000,00

16039001 Oskrba z vodo
16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
411799 Druge štipendije

36.000,00 115,4
115,4

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,4

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,4

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,4

Stran: 30 od 54

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000

KS BLANCA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60002 Pisarniški material - KS Blanca

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

54.390,15

53.642,64

51.645,49

96,3

8.988,74

11.910,93

12.605,93 105,8

8.988,74

11.910,93

12.605,93

105,8

8.843,45

11.377,93

12.072,93

106,1

4.206,45

4.300,00

4.300,00

100,0

4.206,45

4.300,00

4.300,00

100,0

260,14

326,19

326,19

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

260,14

326,19

326,19

100,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

148,28

1.243,76

1.800,00

144,7

148,28

1.243,76

1.800,00

144,7

2.970,15

3.468,67

3.489,00

100,6

2.165,60

2.629,67

2.650,00

100,8

123,64

123,92

130,00

104,9

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

144,27

156,08

150,00

96,1

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

536,64

559,00

559,00

100,0

1.258,43

2.039,31

2.157,74

105,8

377,74

1.071,57

1.190,00

111,1

6,66

12,00

12,00

100,0

874,03

955,74

955,74

100,0

145,29

533,00

533,00

100,0

145,29

533,00

533,00

100,0

145,29

533,00

533,00

100,0

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Stran: 31 od 54

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

37.547,20

38.825,76

36.239,56

93,3

37.547,20

38.825,76

36.239,56

93,3

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,3

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,3

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,3

15.568,83

0,00

0,00

---

15.568,83

0,00

0,00

---

15.568,83

0,00

0,00

---

4.454,21

105,95

0,00

0,0

4.454,21

105,95

0,00

0,0

4.454,21

105,95

0,00

0,0

4.454,21

105,95

0,00

0,0

402200 Električna energija

409,52

105,95

0,00

0,0

402204 Odvoz smeti

222,43

0,00

0,00

---

3.122,26

0,00

0,00

---

700,00

0,00

0,00

---

3.400,00

2.800,00

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,0

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402999 Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.800,00 100,0

Stran: 32 od 54

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS BOŠTANJ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

201.893,70

(3)/(2)

219.383,34

210.741,67

95,8

16.651,69

17.116,67

16.651,69

17.116,67

17.238,71

16.651,69

16.499,87

17.238,71

104,5

329,09

292,91

400,00

136,6

17.238,71 100,7
100,7

402000 Pisarniški material in storitve

128,77

86,12

200,00

232,2

402099 Drugi splošni material in storitve

200,32

206,79

200,00

96,7

1.744,49

3.183,80

3.372,07

105,9

401,20

453,50

600,00

132,3

0,00

1.555,27

1.555,27

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

667,81

671,77

700,00

104,2

402206 Poštnina in kurirske storitve

675,48

503,26

516,80

102,7

103,4

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

14.578,11

13.023,16

13.466,64

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.450,55

7.113,44

5.800,00

81,5

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.062,63

3.675,16

3.700,00

100,7

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj
420202 Nakup strojne računalniške opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

68,49

75,36

100,00

132,7

5.996,44

2.159,20

3.866,64

179,1

0,00

616,80

0,00

0,0

0,00

616,80

0,00

0,0

0,00

616,80

0,00

0,0

25.329,71

82.207,05

25.329,71

82.207,05

25.329,71
25.329,71

112.454,99 136,8
112.454,99

136,8

82.207,05

112.454,99

136,8

82.207,05

112.454,99

136,8

0,00

0,00

5.000,00

---

25.329,71

82.207,05

107.454,99

130,7

Stran: 33 od 54

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

165.177,94

92.455,34

60.200,00

65,1

165.177,94

92.455,34

60.200,00

65,1

53.437,71

80.853,35

58.200,00

72,0

53.437,71

80.853,35

58.200,00

72,0

11.582,71

11.911,53

15.000,00

125,9

375,43

376,58

400,00

106,2
79,7

2.388,47

2.761,63

2.200,00

28.349,68

55.347,39

29.000,00

52,4

1.011,32

848,16

1.100,00

129,7

402999 Drugi operativni odhodki

7.470,31

7.395,06

8.000,00

108,2

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

2.259,79

2.213,00

2.500,00

113,0

111.740,23

11.601,99

2.000,00

17,2

16072 Urejanje pokopališč

111.740,23

11.601,99

2.000,00

17,2

402200 Električna energija

735,70

254,60

0,00

0,0

3.149,08

751,36

0,00

0,0

179,31

0,00

0,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

402204 Odvoz smeti
402206 Poštnina in kurirske storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

104,23

0,00

0,00

---

107.109,97

10.596,03

0,00

0,0

461,94

0,00

0,00

---

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,3

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,3

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,3

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,3

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,3

Stran: 34 od 54

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

KS KRMELJ

37.535,18

30.422,04

27.656,76

90,9

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.509,08

15.140,55

11.176,35

73,8

0603

Dejavnost občinske uprave

12.509,08

15.140,55

11.176,35

73,8

12.509,08

15.140,55

11.176,35

73,8

1.392,69

934,87

1.497,78

160,2

402000 Pisarniški material in storitve

224,62

168,00

170,00

101,2

402001 Čistilni material in storitve

120,23

80,76

140,00

173,4

1.047,84

686,11

1.187,78

173,1

4.534,98

4.272,97

3.858,57

90,3

1.984,73

1.574,91

2.100,00

133,3

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

962,34

1.358,57

1.358,57

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

422,79

478,64

400,00

83,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

331,22

0,00

0,00

---

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

833,90

860,85

0,00

0,0

6.581,41

9.932,71

5.820,00

58,6

381,39

339,13

500,00

147,4

4.513,10

4.500,00

4.500,00

100,0

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

402009 Izdatki za reprezentanco

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
402200 Električna energija

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

8,43

6,57

20,00

304,4

1.678,49

5.087,01

800,00

15,7

19.630,38

11.267,84

19.630,38

11.267,84

13.180,41

117,0

19.630,38

11.267,84

13.180,41

117,0

19.630,38

11.267,84

13.180,41

117,0

19.630,38

11.267,84

13.180,41

117,0

13.180,41 117,0

Stran: 35 od 54

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

2.237,83

276,12

0,00

0,0

2.237,83

276,12

0,00

0,0

2.237,83

276,12

0,00

0,0

2.237,83

276,12

0,00

0,0

402200 Električna energija

321,16

59,09

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

156,78

22,09

0,00

0,0

1.079,36

194,94

0,00

0,0

680,53

0,00

0,00

---

3.157,89

3.737,53

3.300,00

88,3

3.157,89

3.737,53

3.300,00

88,3

402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi
18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,2

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,2

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,2

157,89

2.588,91

1.000,00

38,6

157,89

2.588,91

1.000,00

38,6

157,89

2.588,91

1.000,00

38,6

Stran: 36 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

KS LOKA

88.018,74

73.887,94

62.521,78

84,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

20.440,61

24.105,79

18.829,00

78,1

0603

Dejavnost občinske uprave

20.440,61

24.105,79

18.829,00

78,1

20.005,09

22.372,62

17.609,00

78,7

3.683,46

2.069,64

2.203,00

106,4

402000 Pisarniški material in storitve

1.284,31

210,79

200,00

94,9

402009 Izdatki za reprezentanco

1.021,95

390,73

503,00

128,7

402099 Drugi splošni material in storitve

1.377,20

1.468,12

1.500,00

102,2

4.227,58

6.899,29

6.166,00

89,4

3.022,37

3.004,51

3.620,00

120,5

366,64

1.232,02

1.300,00

105,5
100,0

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

24,54

50,00

50,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

402204 Odvoz smeti

498,19

806,00

636,00

78,9

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

315,84

1.806,76

560,00

31,0

12.094,05

13.403,69

9.240,00

68,9

0,00

769,96

0,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.362,74

0,00

0,00

---

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.412,49

4.520,00

5.220,00

115,5

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420299 Nakup druge opreme in napeljav

9,23

20,00

20,00

100,0

4.309,59

8.093,73

4.000,00

49,4

435,52

1.733,17

1.220,00

70,4

435,52

1.733,17

1.220,00

70,4

0,00

716,16

720,00

100,5

435,52

437,51

500,00

114,3

0,00

579,50

0,00

0,0

Stran: 37 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
402200 Električna energija

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

40.825,18

38.208,74

31.302,78

81,9

40.825,18

38.208,74

31.302,78

81,9

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,9

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,9

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,9

8.318,20

0,00

0,00

---

8.318,20

0,00

0,00

---

8.318,20

0,00

0,00

---

22.058,95

8.053,41

4.370,00

54,3

22.058,95

8.053,41

4.370,00

54,3

16.647,37

6.547,01

4.370,00

66,8

16.647,37

6.547,01

4.370,00

66,8
60,6

722,30

1.204,25

730,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.659,15

3.904,01

2.200,00

56,4

402999 Drugi operativni odhodki

6.265,92

1.438,75

1.440,00

100,1

5.411,58

1.506,40

0,00

0,0

5.411,58

1.506,40

0,00

0,0

1.368,29

288,40

0,00

0,0

86,24

21,06

0,00

0,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

1.466,28

177,60

0,00

0,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.490,77

1.019,34

0,00

0,0

Stran: 38 od 54

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18031 Šport in prostočasne aktivnosti
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

4.694,00

3.520,00

8.020,00 227,8

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,0

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,0

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,0

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,0

3.294,00

520,00

520,00

100,0

3.294,00

520,00

520,00

100,0

3.294,00

520,00

520,00

100,0

3.294,00

520,00

520,00

100,0

Stran: 39 od 54

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS PRIMOŽ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

29.948,16

36.173,62

24.872,04

68,8

2.275,67

4.000,56

2.606,00

65,1

2.275,67

4.000,56

2.606,00

65,1

2.275,67

3.297,56

2.106,00

63,9

60040 Administracija - KS Primož

562,68

2.400,56

1.306,00

54,4

402000 Pisarniški material in storitve

0,00

74,98

100,00

133,4

402009 Izdatki za reprezentanco

380,23

1.000,00

1.000,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

180,00

1.319,58

200,00

15,2

2,45

6,00

6,00

100,0

1.712,99

897,00

800,00

89,2

1.598,38

796,28

700,00

87,9

114,61

100,72

100,00

99,3

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0,00

703,00

500,00

71,1

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

0,00

703,00

500,00

71,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

703,00

500,00

71,1

26.322,49

18.461,45

13.266,04

71,9

26.322,49

18.461,45

13.266,04

71,9

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,9

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,9

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,9

21.139,53

0,00

0,00

---

21.139,53

0,00

0,00

---

21.139,53

0,00

0,00

---

Stran: 40 od 54

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
420401 Novogradnje

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.350,00

13.711,61

9.000,00

65,6

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,0

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,0

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,0

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,0

0,00

9.711,61

5.000,00

51,5

0,00

9.711,61

5.000,00

51,5

0,00

9.711,61

5.000,00

51,5

0,00

9.711,61

5.000,00

51,5

Stran: 41 od 54

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SEVNICA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13029003 Urejanje cestnega prometa
13052 Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

180.069,90

166.912,65

161.882,99

97,0

10.073,36

6.806,91

6.725,91

98,8

10.073,36

6.806,91

6.725,91

98,8

10.073,36

6.806,91

6.725,91

98,8

5.170,81

5.318,91

5.318,91

100,0

5.170,81

5.318,91

5.318,91

100,0

218,69

385,00

400,00

103,9

99,69

100,00

100,00

100,0

119,00

285,00

300,00

105,3

4.683,86

1.103,00

1.007,00

91,3

6,45

7,00

7,00

100,0

4.677,41

1.096,00

1.000,00

91,2

157.006,54

147.149,26

138.157,08

93,9

157.006,54

147.149,26

138.157,08

93,9

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,9

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,9

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,9

86.601,61

0,00

0,00

---

86.601,61

0,00

0,00

---

86.601,61

0,00

0,00

---

2.890,00

0,00

0,00

---

2.890,00

0,00

0,00

---

2.890,00

0,00

0,00

---

Stran: 42 od 54

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

12.990,00

12.956,48

17.000,00 131,2

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,2

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,2

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,2

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,2

Stran: 43 od 54

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006

KS STUDENEC
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60060 Materialni stroški-KS Studenec
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

45.774,12

39.508,69

40.114,18 101,5

8.595,24

10.651,10

11.314,56 106,2

8.595,24

10.651,10

11.314,56

8.595,24

10.651,10

11.314,56

106,2

593,38

1.007,00

2.018,00

200,4

106,2

61,45

100,00

100,00

100,0

531,93

907,00

1.918,00

211,5

1.579,77

999,32

1.600,00

160,1

1.473,88

893,36

1.500,00

167,9

105,89

105,96

100,00

94,4

89,0

6.422,09

8.644,78

7.696,56

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.217,12

2.499,71

3.448,56

138,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.656,24

3.675,12

3.696,00

100,6

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4,67

8,00

8,00

100,0

544,06

2.461,95

544,00

22,1

30.959,29

24.737,86

22.799,62

92,2

30.959,29

24.737,86

22.799,62

92,2

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,2

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,2

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,2

24.039,66

0,00

0,00

---

24.039,66

0,00

0,00

---

24.039,66

0,00

0,00

---

Stran: 44 od 54

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec
402200 Električna energija
402204 Odvoz smeti
402999 Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

2.469,59

819,73

0,00

0,0

2.469,59

819,73

0,00

0,0

2.469,59

819,73

0,00

0,0

2.469,59

819,73

0,00

0,0

667,31

78,41

0,00

0,0

1.802,28

261,60

0,00

0,0

0,00

479,72

0,00

0,0

3.750,00

3.300,00

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,8

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,8

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,8

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,8

6.000,00 181,8

Stran: 45 od 54

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007

KS ŠENTJANŽ

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

139.579,33

118.937,35

119.515,94 100,5

12.369,51

14.079,37

17.130,91 121,7

12.369,51

14.079,37

17.130,91

06039001 Administracija občinske uprave

12.369,51

14.079,37

15.130,91

107,5

60070 Administracija - KS Šentjanž

2.914,90

2.744,39

3.543,79

129,1

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

121,7

402000 Pisarniški material in storitve

536,13

500,00

500,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

992,85

557,89

1.500,00

268,9

1.385,92

1.686,50

1.543,79

91,5

111,4

402099 Drugi splošni material in storitve

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.244,22

2.202,29

2.454,12

402200 Električna energija

889,56

789,81

1.000,00

126,6

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

880,78

932,48

974,12

104,5

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

473,88

480,00

480,00

100,0

7.210,39

9.132,69

9.133,00

100,0

891,85

2.508,70

1.800,00

71,8

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.460,01

1.613,00

1.613,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.851,00

4.993,99

5.700,00

114,1

7,53

17,00

20,00

117,7

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

106.535,88

88.976,68

86.149,53

96,8

106.535,88

88.976,68

86.149,53

96,8

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,8

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,8

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,8

Stran: 46 od 54

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

59.093,99

0,00

0,00

---

59.093,99

0,00

0,00

---

59.093,99

0,00

0,00

---

4.068,46

649,42

0,00

0,0

4.068,46

649,42

0,00

0,0

Indeks

(3)/(2)

4.068,46

649,42

0,00

0,0

4.068,46

649,42

0,00

0,0

402200 Električna energija

1.006,79

226,58

0,00

0,0

402204 Odvoz smeti

2.999,71

422,84

0,00

0,0

61,96

0,00

0,00

---

16.605,48

15.231,88

16.605,48

15.231,88

16.235,50

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18073 Mediji in avdiovizualna kultura
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

16.235,50 106,6
106,6

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,9

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,9

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,9

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,9

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,9

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,9

Stran: 47 od 54

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008

KS TRŽIŠČE

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

105.746,80

99.097,23

97.122,62

13.995,02

12.824,26

13.085,88 102,0

13.995,02

12.824,26

13.085,88

06039001 Administracija občinske uprave

13.995,02

12.824,26

13.085,88

102,0

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

4.441,11

2.705,80

3.105,88

114,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402000 Pisarniški material in storitve

98,0

102,0

244,02

261,24

150,00

57,4

402009 Izdatki za reprezentanco

1.378,50

1.060,68

1.500,00

141,4

402099 Drugi splošni material in storitve

2.818,59

1.383,88

1.455,88

105,2

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.296,67

1.615,00

1.620,00

100,3

402200 Električna energija

636,25

614,00

700,00

114,0

402203 Voda in komunalne storitve

428,69

711,00

625,00

87,9

0,00

50,00

50,00

100,0

231,73

240,00

245,00

102,1

98,3

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

8.257,24

8.503,46

8.360,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.902,56

2.903,00

2.903,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.714,24

5.056,80

5.097,00

100,8

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

7,77

10,00

10,00

100,0

632,67

533,66

350,00

65,6

67.341,09

66.557,38

63.536,74

95,5

67.341,09

66.557,38

63.536,74

95,5

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,5

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,5

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,5

51.981,53

0,00

0,00

---

51.981,53

0,00

0,00

---

51.981,53

0,00

0,00

---

Stran: 48 od 54

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

6.336,39

2.148,74

6.336,39

2.148,74

5.000,00

(3)/(2)

5.000,00 232,7
232,7

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,7

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,7

402200 Električna energija

670,46

172,30

0,00

0,0

402203 Voda in komunalne storitve

464,60

69,88

0,00

0,0

402204 Odvoz smeti

3.201,33

406,56

0,00

0,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000,00

500,00

0,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

4.000,00

---

18.074,30

17.566,85

15.500,00

88,2

18.074,30

17.566,85

15.500,00

88,2

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

3.074,30

5.566,85

3.500,00

62,9

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

3.074,30

5.566,85

3.500,00

62,9

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.756,82

2.395,76

2.500,00

104,4

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.287,27

2.971,09

1.000,00

33,7

30,21

200,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

Stran: 49 od 54

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

KS ZABUKOVJE

90.082,73

73.298,35

74.796,01 102,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.277,27

7.126,17

10.730,00 150,6

0603

Dejavnost občinske uprave

10.277,27

7.126,17

10.730,00

10.277,27

7.126,17

9.730,00

136,5

499,20

132,47

600,00

452,9

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

150,6

402000 Pisarniški material in storitve

210,49

61,28

100,00

163,2

402009 Izdatki za reprezentanco

288,71

71,19

500,00

702,4

196,5

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

3.982,14

2.096,63

4.120,00

402200 Električna energija

1.663,99

1.278,37

1.800,00

140,8

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.996,68

518,26

2.000,00

385,9

321,47

300,00

320,00

106,7

102,3

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

5.795,93

4.897,07

5.010,00

402099 Drugi splošni material in storitve

597,41

434,61

500,00

115,1

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

519,17

256,27

300,00

117,1

4.673,52

4.200,00

4.200,00

100,0

5,83

6,19

10,00

161,6

0,00

0,00

1.000,00

---

0,00

0,00

1.000,00

---

0,00

0,00

1.000,00

---

74.858,79

59.396,79

56.066,01

94,4

74.858,79

59.396,79

56.066,01

94,4

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.892,40

59.396,79

56.066,01

94,4

29.892,40

59.396,79

56.066,01

94,4

3.000,00

0,00

0,00

---

26.892,40

59.396,79

56.066,01

94,4

Stran: 50 od 54

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
402200 Električna energija
402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

44.966,39

0,00

0,00

---

44.966,39

0,00

0,00

---

44.966,39

0,00

0,00

---

2.046,67

325,39

0,00

0,0

2.046,67

325,39

0,00

0,0

2.046,67

325,39

0,00

0,0

2.046,67

325,39

0,00

0,0

Indeks

(3)/(2)

261,83

55,09

0,00

0,0

1.437,97

270,30

0,00

0,0

126,80

0,00

0,00

---

50,00

0,00

0,00

---

170,07

0,00

0,00

---

2.900,00

6.450,00

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,0

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,0

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,0

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,0

8.000,00 124,0

Stran: 51 od 54

A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5010

KS DOLNJE BREZOVO

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.372,96

5.129,03

4.438,90

86,5

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0,35

651,40

452,00

69,4

0603

Dejavnost občinske uprave

0,35

651,40

452,00

69,4

06039001 Administracija občinske uprave
60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo
402000 Pisarniški material in storitve

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

0,35

451,40

452,00

100,1

0,00

80,00

50,00

62,5

0,00

80,00

50,00

62,5

0,35

371,40

402,00

108,2

402009 Izdatki za reprezentanco

0,00

200,00

200,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0,35

2,00

2,00

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

169,40

200,00

118,1

0,00

200,00

0,00

0,0

0,00

200,00

0,00

0,0

0,00

200,00

0,00

0,0

7.159,12

1.725,21

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,6

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,6

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,6

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,6

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO
420299 Nakup druge opreme in napeljav

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.736,30 100,6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

271,82

270,00

99,3

1603

Komunalna dejavnost

0,00

271,82

270,00

99,3

0,00

271,82

270,00

99,3

0,00

271,82

270,00

99,3

0,00

271,82

270,00

99,3

16039001 Oskrba z vodo
16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Stran: 52 od 54

A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420299 Nakup druge opreme in napeljav

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

213,49

2.480,60

1.980,60

79,8

0,00

200,00

200,00

100,0

0,00

200,00

200,00

100,0

0,00

200,00

200,00

100,0

0,00

200,00

200,00

100,0

213,49

2.280,60

1.780,60

78,1

213,49

2.280,60

1.780,60

78,1

213,49

2.280,60

1.780,60

78,1

0,00

780,60

780,60

100,0

213,49

1.500,00

1.000,00

66,7

Stran: 53 od 54

C. Račun financiranja
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2019

VELJAVNI
2020

1. OBRAVNAVA
2021

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

840.568,82

663.083,66

667.300,38 100,6

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

840.568,82

663.083,66

667.300,38 100,6

2201

Servisiranje javnega dolga

840.568,82

663.083,66

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

667.300,38

100,6

840.568,82

663.083,66

667.300,38

100,6

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,8

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,8

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,2

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,2

Stran: 54 od 54

Proračun občine SEVNICA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4001
06

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603
06039002

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

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

142.456 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

74.853 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

219.261 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

24.902 01.01.2009

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0091 UPRAVNI CENTER SEVNICA

1.800.000 01.01.2025

31.12.2027

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

1.072.645 01.01.2009

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

11.855 01.01.2012

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0057 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

250.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

76.986 01.01.2013

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0027 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE OU

11.800 01.01.2014

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU

101.170 01.01.2014

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

26.000 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2025

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

3.459.121

588.500

823.500

849.500

849.500

3.915.000

883.797

84.500

263.500

299.500

299.500

2.365.000

883.797

84.500

263.500

299.500

299.500

2.365.000

883.797

84.500

263.500

299.500

299.500

2.365.000

104.456

2.000

6.000

6.000

6.000

18.000

104.456

2.000

6.000

6.000

6.000

18.000

45.853

4.000

5.000

5.000

5.000

10.000

45.853

4.000

5.000

5.000

5.000

10.000

159.261

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

159.261

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

17.902

1.000

2.000

2.000

2.000

0

17.902

1.000

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

1.800.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.300.000
500.000

406.645

66.000

150.000

150.000

150.000

450.000

406.645

66.000

150.000

150.000

150.000

450.000

6.855

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.855

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

100.000

100.000

50.000

0
0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
50.000

51.986

0

5.000

5.000

5.000

10.000

51.986

0

5.000

5.000

5.000

10.000

3.800

0

8.000

0

0

0

3.800

0

8.000

0

0

0

56.170

0

15.000

15.000

15.000

0

56.170

0

15.000

15.000

15.000

0

6.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

22.000 01.01.2015

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

5.868 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0026 NAKUP E-VOZILA

51.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

314.722 01.01.2020

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

45.442 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

30.000 01.01.2020

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1606
16069002

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Nakup zemljišč

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

5.899.160 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2027

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

22.000

0

5.000

0

0

0

22.000

0

5.000

0

0

0

2.868

500

500

500

500

1.000

2.868

500

500

500

500

1.000

0

0

51.000

0

0

0

0
0

0
0

33.000
18.000

0
0

0
0

0
0

2.575.324

504.000

560.000

550.000

550.000

1.550.000

82.164

98.000

60.000

50.000

50.000

50.000

82.164

98.000

60.000

50.000

50.000

50.000

69.722

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

69.722

45.000

50.000

50.000

50.000

50.000

7.442

28.000

10.000

0

0

0

7.442

28.000

10.000

0

0

0

5.000

25.000

0

0

0

0

5.000

25.000

0

0

0

0

2.493.160

406.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

2.493.160

406.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

2.493.160

406.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

2.493.160

406.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4003
07

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

9.058.415

7.227.619

4.143.729

3.087.958

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

562.672

111.500

271.500

271.500

58.373

117.746

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

562.672

111.500

271.500

271.500

58.373

117.746

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
209.210 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

15.011 01.01.2012

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

1.169.070 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Gozdarstvo

1104
11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

929.462 01.01.2007

31.12.2026

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204
12049001

Oskrba s plinom

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

360.000 01.01.2021

31.12.2028

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2022

4.406.049

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

12

Leto 2021

13.296.053

0703

11

v EUR
Pred L. 2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0046 KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0047 LC LONČARJEV DOL II. FAZA

200.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

207.539 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

154.221

11.500

11.500

11.500

11.500

24.000

146.210

10.500

10.500

10.500

10.500

21.000

146.210

10.500

10.500

10.500

10.500

21.000

8.011

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

8.011

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

408.451

100.000

260.000

260.000

46.873

93.746

408.451

100.000

260.000

260.000

46.873

93.746

408.451

100.000

260.000

260.000

46.873

93.746

689.462

40.000

40.000

40.000

40.000

80.000

689.462

40.000

40.000

40.000

40.000

80.000

689.462

40.000

40.000

40.000

40.000

80.000

689.462

40.000

40.000

40.000

40.000

80.000

246.984
442.478

0
40.000

0
40.000

0
40.000

0
40.000

0
80.000

0

10.000

50.000

50.000

50.000

200.000

0

10.000

50.000

50.000

50.000

200.000

0

10.000

50.000

50.000

50.000

200.000

0

10.000

50.000

50.000

50.000

200.000

0

10.000

50.000

50.000

50.000

200.000

1.964.830

1.766.325

3.639.850

3.678.356

2.168.356

693.212

1.879.223

1.761.869

3.553.394

3.621.900

2.111.900

660.300

984.629

1.615.869

3.030.894

2.943.400

1.628.400

336.800

0

0

0

20.000

80.000

0

0
0

0
0

0
0

0
20.000

0
80.000

0
0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

97.539

10.000

50.000

50.000

0

0

97.539

10.000

50.000

50.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

650.498 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0245 IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV)

300.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0015 SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0016 SANACIJA LC BLANCA-SELCE

100.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV

160.000 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE

209.500 01.01.2019

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0091 OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE

100.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0094 SANACIJA LC RADNA-LAZE

100.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0095 REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P.

200.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0002 UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA

200.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0033 REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA

160.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0028 PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE

45.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0036 UREDITEV TRŽIŠČA

330.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0037 UREDITEV TRGA V BOŠTANJU

150.000 01.01.2022
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

420.098

38.400

38.400

38.400

38.400

76.800

420.098

38.400

38.400

38.400

38.400

76.800

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
100.000

0
0

0

0

0

50.000

50.000

0

0
0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0
0

10.000

0

30.000

30.000

30.000

60.000

10.000

0

30.000

30.000

30.000

60.000

9.500

0

200.000

0

0

0

9.500

0

200.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

20.000
30.000

20.000
30.000

0
0

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0
0

0
0

80.000
20.000

80.000
20.000

0
0

0
0

0

0

0

0

100.000

100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0

0

70.000

90.000

0

0

0
0

0
0

0
70.000

0
90.000

0
0

0
0

0

0

0

45.000

0

0

0
0

0
0

0
0

0
45.000

0
0

0
0

0

0

130.000

200.000

0

0

0
0

0
0

0
130.000

0
200.000

0
0

0
0

0

0

100.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
100.000

0
50.000

0
0

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-11-0040 REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

160.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0096 SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL

120.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

29.695 01.01.2014

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0028 IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE II. FAZA

131.403 01.01.2015

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0029 MOSTOVI NA SEVNIČNI

300.000 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

173.949 01.01.2015

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0001 SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE

120.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0002 PLOČNIKI PLANINSKA

50.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA

200.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0033 SANACIJA LC 191010 STRANJE-MRZLA PLANINA

80.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0036 SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH

150.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

178.695 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0054 SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0056 SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH

150.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0057 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0058 SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK

90.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

240.889 01.01.2020

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

108.960 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

0

0

80.000

80.000

0

0
0

0
0

0
0

0
80.000

0
80.000

0
0

0

0

0

120.000

0

0

0
0

0
0

0
0

0
120.000

0
0

0
0

9.695

0

20.000

0

0

0

9.695

0

20.000

0

0

0

11.403

0

60.000

60.000

0

0

11.403

0

60.000

60.000

0

0

60.000

0

0

80.000

80.000

80.000

60.000

0

0

80.000

80.000

80.000

23.949

0

100.000

50.000

0

0

23.949

0

100.000

50.000

0

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

83.695

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

83.695

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

50.000

100.000

0

0

0

0

50.000

100.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

40.000

50.000

0

0

0

0

40.000

50.000

0

0

34.139

6.750

100.000

100.000

0

0

34.139

6.750

100.000

100.000

0

0

43.960

5.000

30.000

30.000

0

0

43.960
0

5.000
0

30.000
0

30.000
0

0
0

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

118.199 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI

650.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0036 OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI

120.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

1.427.265 01.01.2018

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0003 UREDITEV KRIŽIŠČA IMPOLJSKI GRABEN-LOKE

200.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

200.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0017 KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

7.191 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

243.500 10.01.2019

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

30.910 01.01.2019

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0031 IZGRADNJA PLOČNIKA V DOLNJEM BREZOVEM-VOLAVCE

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0050 SANACIJA LC LOKE- IMPOLJE-PRIMOŽ

160.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0051 REKON. LC TRŽIŠČE-MALKOVEC-SLANČJI VRH-TELČE

300.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0052 ASFALTACIJA KAL-PODKAL-SVINJSKO

100.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

150.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

120.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

101.200 01.01.2021
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2021

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

68.199

50.000

50.000

50.000

0

0

68.199

50.000

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

650.000

0

0
0

0
0

0
0

0
0

426.229
223.771

0
0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0
0

0
0

40.000
0

40.000
0

40.000
0

0
0

64.662

810.109

552.494

0

0

0

0
64.662
0

169.463
132.257
508.389

107.542
122.325
322.627

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

7.191

0

0

0

0

0

7.191

0

0

0

0

0

18.500

25.000

100.000

100.000

0

0

18.500

25.000

100.000

100.000

0

0

22.100

8.810

0

0

0

0

22.100

8.810

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

80.000

80.000

0

0

0

0

80.000

80.000

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

120.000

0

0

0

0

0
0

0
120.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

101.200

0

0

0

0

0
0

81.967
19.233

0
0

0
0

0
0

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

101.200 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

101.200 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

181.200 01.01.2021

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0026 KOMUNALNO OPREMLJANJE PRI HE BOŠTANJ

100.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

110.000 01.01.2021

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

52.000 01.01.2021

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

313.216 01.01.2007

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

373.406 01.01.2014

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0033 PARKOMAT

46.500 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

11.500 01.01.2016

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0041 TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINI SEVNICA

400.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

1.002.699 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
13029006

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB110-07-0284 PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA

220.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0012 MOST LOG

250.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0085 UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT.

90.000 01.01.2024
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

101.200

0

0

0

0

0
0

81.967
19.233

0
0

0
0

0
0

0
0

0

101.200

0

0

0

0

0
0

81.967
19.233

0
0

0
0

0
0

0
0

0

181.200

0

0

0

0

0
0

135.861
45.339

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

30.000

50.000

30.000

0

0

0

30.000

50.000

30.000

0

0

0

12.000

20.000

20.000

0

0

0

12.000

20.000

20.000

0

0

370.622

71.000

280.500

271.500

71.500

79.500

178.216

29.000

26.500

26.500

26.500

26.500

178.216

29.000

26.500

26.500

26.500

26.500

183.406

42.000

37.000

37.000

37.000

37.000

183.406

42.000

37.000

37.000

37.000

37.000

6.500

0

8.000

8.000

8.000

16.000

6.500

0

8.000

8.000

8.000

16.000

2.500

0

9.000

0

0

0

2.500

0

9.000

0

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

0

0

200.000

200.000

0

0

517.699

75.000

82.000

82.000

82.000

164.000

517.699

75.000

82.000

82.000

82.000

164.000

517.699

75.000

82.000

82.000

82.000

164.000

6.273

0

160.000

325.000

330.000

80.000

0

0

20.000

100.000

100.000

0

0
0

0
0

0
20.000

0
100.000

0
100.000

0
0

0

0

50.000

100.000

100.000

0

0
0

0
0

0
50.000

0
100.000

0
100.000

0
0

0

0

0

0

30.000

60.000

0

0

0

0

30.000

60.000
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-08-0089 UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

200.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

101.273 01.01.2016

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0039 NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE

40.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

0

40.000

80.000

80.000

0

0
0

0
0

0
40.000

0
80.000

0
80.000

0
0

6.273

0

50.000

45.000

0

0

6.273

0

50.000

45.000

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

25.000

25.000

45.000

20.000

0

0

25.000

25.000

45.000

20.000

0

0

25.000

25.000

25.000

0

0
0

0
0

0
25.000

0
25.000

0
25.000

0
0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

70.607

4.456

41.456

11.456

11.456

12.912

70.607

4.456

41.456

11.456

11.456

12.912

70.607

1.456

1.456

1.456

1.456

2.912

70.607

1.456

1.456

1.456

1.456

2.912

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

10.000

10.000

10.000

0

3.000

30.000

0

0

0

0

3.000

30.000

0

0

0

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.434.710

778.946

2.505.752

2.216.763

991.000

836.000

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

5.372.750

748.946

2.425.752

2.116.763

921.000

811.000

315.153

35.000

28.000

28.000

28.000

46.000

24.900

0

0

0

0

0

24.900

0

0

0

0

0

121.252

17.000

10.000

10.000

10.000

10.000

121.252

17.000

10.000

10.000

10.000

10.000

71.780

0

0

0

0

0

71.780

0

0

0

0

0

1303

Železniški promet in infrastruktura

13039001

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB110-09-0100 GRADNJA PODVOZA STILLES

75.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0101 UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE

40.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1305

Vodni promet in infrastruktura

13059001

Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

OB110-18-0005 POMOLI

55.000 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

79.343 01.01.2014

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0038 ŠIRITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

40.000 01.01.2022

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

63.000 01.01.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

15

v EUR
Pred L. 2021

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB110-09-0040 CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI

24.900 01.01.2010

31.12.2012

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

178.252 01.01.2013

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0035 CEROD II.

71.780 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2028
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

205.221 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB110-09-0009 KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA

250.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-09-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJ

150.000 01.01.2022

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

2.612.502 01.01.2010

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

1.654.900 01.01.2012

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

2.465.414 01.01.2011

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ

250.000 01.01.2016

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

302.200 01.01.2014

01.01.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0038 KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE

150.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0020 INVESTICIJSKA DOK.-KOORD. VARNOSTI

36.881 01.01.2012

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

106.250 01.01.2013

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

200.000 01.01.2015

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

279.613 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

86.370 01.01.2017

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO

134.843 01.01.2017

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE

2.930.086 01.01.2018
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

97.221

18.000

18.000

18.000

18.000

36.000

97.221

18.000

18.000

18.000

18.000

36.000

5.057.597

713.946

2.397.752

2.088.763

893.000

765.000

0

0

0

0

250.000

0

0
0

0
0

0
0

0
0

125.000
125.000

0
0

0

0

40.000

30.000

40.000

40.000

0

0

40.000

30.000

40.000

40.000

1.918.739

184.763

123.000

113.000

103.000

170.000

1.918.739

184.763

123.000

113.000

103.000

170.000

751.900

153.000

150.000

150.000

150.000

300.000

751.900

153.000

150.000

150.000

150.000

300.000

1.756.719

183.695

125.000

115.000

105.000

180.000

1.756.719

183.695

125.000

115.000

105.000

180.000

70.000

0

30.000

50.000

100.000

0

0
70.000

0
0

0
30.000

0
50.000

0
100.000

0
0

52.200

0

50.000

200.000

0

0

0
52.200

0
0

0
50.000

0
200.000

0
0

0
0

0

0

0

50.000

100.000

0

0
0

0
0

0
0

0
50.000

0
100.000

0
0

16.881

0

5.000

5.000

5.000

5.000

16.881

0

5.000

5.000

5.000

5.000

61.250

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

61.250

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

50.000

0

50.000

100.000

0

0

50.000

0

50.000

100.000

0

0

129.613

25.000

25.000

25.000

25.000

50.000

129.613

25.000

25.000

25.000

25.000

50.000

36.370

15.000

10.000

10.000

5.000

10.000

36.370

15.000

10.000

10.000

5.000

10.000

84.843

0

50.000

0

0

0

84.843

0

50.000

0

0

0

72.083

147.488

1.679.752

1.030.763

0

0

0
72.083
0

9.687
82.907
54.894

143.669
721.957
814.126

88.288
442.180
500.296

0
0
0

0
0
0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

45.000

0

0

0

0

0

45.000

0

0

0

0

0

12.000

0

50.000

200.000

0

0

12.000

0

50.000

200.000

0

0

Upravljanje in nadzor vodnih virov

61.960

30.000

80.000

100.000

70.000

25.000

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

61.960

30.000

80.000

100.000

70.000

25.000

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

10.001

0

10.000

10.000

10.000

20.000

10.001
0

0
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

20.000
0

51.960

30.000

10.000

10.000

10.000

5.000

51.960

30.000

10.000

10.000

10.000

5.000

4.644.379

1.699.279

2.551.312

971.000

836.000

1.161.000

761.957

90.000

101.200

95.000

65.000

65.000

OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA

45.000 01.01.2018

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA

262.000 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

1504
15049001

OB110-07-0096 UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU

40.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0007 PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA

90.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0009 PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA

20.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0010 PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA

40.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV

60.001 01.01.2016

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

116.960 01.01.2017

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029001

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB110-07-0074 URBANIZEM

458.625 01.01.2007

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
16029003

v EUR
Pred L. 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Prostorsko načrtovanje

OB110-07-0004 OPPN PC RADNA

20.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0091 OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ

20.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

476.954 01.01.2014

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM

48.178 01.01.2014

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT

37.400 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022

318.625

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

318.625

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

318.625

40.000

25.000

25.000

25.000

25.000

443.332

50.000

76.200

70.000

40.000

40.000

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

296.954

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

296.954

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

43.178

0

5.000

0

0

0

43.178

0

5.000

0

0

0

26.200

0

11.200

0

0

0

26.200

0

11.200

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

95.000 01.01.2019

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

55.000

30.000

10.000

0

0

0

55.000

30.000

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

12.000

0

0

0

0

0

12.000

0

0

0

0

0

3.215.039

1.457.279

2.105.112

481.000

531.000

806.000

3.185.539

1.331.979

1.990.112

366.000

416.000

576.000

84.278

0

3.000

3.000

3.000

3.000

84.278

0

3.000

3.000

3.000

3.000

31.12.2026

55.984

0

10.000

10.000

10.000

20.000

55.984

0

10.000

10.000

10.000

20.000

31.12.2026

502.335

0

80.000

100.000

100.000

200.000

502.335

0

80.000

100.000

100.000

200.000

336.207

0

80.000

100.000

150.000

200.000

336.207

0

80.000

100.000

150.000

200.000

1.448.752

0

0

0

0

0

1.448.752

0

0

0

0

0

37.840

9.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16.810
21.030

0
9.000

0
3.000

0
3.000

0
3.000

0
3.000

549.560

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

549.560

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20.000

0

30.000

100.000

100.000

100.000

20.000
0

0
0

30.000
0

100.000
0

100.000
0

100.000
0

150.583

1.172.979

1.734.112

0

0

0

0
150.583
0

102.059
492.584
578.336

259.482
592.582
882.048

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29.500

25.300

15.000

15.000

15.000

30.000

29.500

25.300

15.000

15.000

15.000

30.000

29.500

25.300

15.000

15.000

15.000

30.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

200.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

200.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

200.000

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0021 OPPN STUDENEC VZHOD

10.000 01.01.2019

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0036 ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

12.000 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR

96.278 01.01.2007

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0030 PROJEKTI VODOVODI

105.984 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

982.335 01.01.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

866.207 01.01.2011

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

1.448.752 01.01.2011

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

55.840 01.01.2014

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

899.560 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0003 UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV

350.000 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

3.057.674 01.01.2018

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
16039003

Objekti za rekreacijo

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

129.800 01.01.2020

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
16039005

Druge komunalne dejavnosti

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

600.000 01.01.2021
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2021

31.12.2027
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
1605
16059002

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB110-12-0081 NAKUP STANOVANJ

174.941 01.01.2013

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0084 NAKUP POSLOVNO-STANOVANJSKIH OBJEKTOV

40.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

430.000 01.01.2018

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva

1606
16069001

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Urejanje občinskih zemljišč

OB110-07-0098 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

243.555 01.01.2007

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

287.000 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

303.887 01.01.2018

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0014 KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽANJSKA CESTA-ZAHOD

250.000 01.01.2022
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

294.941

80.000

155.000

155.000

80.000

240.000

294.941

80.000

155.000

155.000

80.000

240.000

64.941

0

55.000

55.000

0

0

64.941

0

55.000

55.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

230.000

80.000

80.000

80.000

80.000

240.000

230.000

80.000

80.000

80.000

80.000

240.000

372.442

72.000

190.000

240.000

160.000

50.000

372.442

72.000

190.000

240.000

160.000

50.000

133.555

0

30.000

30.000

30.000

20.000

133.555

0

30.000

30.000

30.000

20.000

137.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

137.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

101.887

42.000

80.000

80.000

0

0

101.887

42.000

80.000

80.000

0

0

0

0

50.000

100.000

100.000

0

0

0

50.000

100.000

100.000

0
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4004
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

444.000

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

43.500

310.000

604.000

604.000

604.000

8.000

13.500

10.000

4.000

4.000

4.000

8.000

13.500

10.000

4.000

4.000

4.000

8.000

13.500

10.000

4.000

4.000

4.000

8.000

13.500

10.000

4.000

4.000

4.000

8.000

30.000

300.000

600.000

600.000

600.000

0

30.000

300.000

600.000

600.000

600.000

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

0

0

600.000

600.000

600.000

0

0
0

0
0

200.000
400.000

200.000
400.000

200.000
400.000

0
0

0

300.000

0

0

0

0

0

300.000

0

0

0

0

1.456.839

209.350

1.079.586

1.456.000

1.366.000

166.000

Ohranjanje kulturne dediščine

52.500

0

110.000

110.000

100.000

0

Nepremična kulturna dediščina

52.500

0

110.000

110.000

100.000

0

28.000

0

100.000

100.000

100.000

0

28.000

0

100.000

100.000

100.000

0

6.000

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

18.500

0

10.000

10.000

0

0

18.500

0

10.000

10.000

0

0

Prostorsko načrtovanje
25.000 01.01.2021

31.12.2021

Primarno zdravstvo
Dejavnost zdravstvenih domov

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

43.500 01.01.2019

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

OB110-19-0037 CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE

10.000 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0008 NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA

20.000 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0012 INVESTICIJE V ZDRAVSTVO

1.800.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV

300.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802
18029001

Po L. 2024

2.705.000

ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001

Leto 2024

3.995.000

PV - Lastna proračunska sredstva

1702

Leto 2023

3.878.586

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

17

Leto 2022

1.658.350

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003

Leto 2021

4.254.431

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

v EUR
Pred L. 2021

OB110-18-0008 UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA

328.000 01.01.2018

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0028 MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU

6.000 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

38.500 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022
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1803
18039001

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Programi v kulturi
Knjižničarstvo in založništvo

OB110-18-0022 BIBLIOBUS

31.264 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
18039002

Umetniški programi

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

179.698 01.01.2017

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-16-0035 IGRE BREZ MEJA

24.586 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0061 ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV

40.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0013 UNLOCK!

30.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

133.684 01.01.2007

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0117 KULTURNA DVORANA V SEVNICI

750.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0087 ENERGETSKA SANACIJA KD BLANCA

80.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-13-0088 ENERGETSKA SANACIJA KD KRMELJ

80.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

2.806.212 01.01.2014

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

90.953 01.01.2017

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

176.215 01.01.2017

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

226.662 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2025

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

242.146

39.500

389.586

346.000

316.000

16.000

31.264

0

0

0

0

0

31.264

0

0

0

0

0

31.264

0

0

0

0

0

106.198

33.500

74.586

40.000

10.000

10.000

106.198

33.500

10.000

10.000

10.000

10.000

106.198
0

33.500
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

0

0

24.586

0

0

0

0

0

24.586

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

104.684

6.000

315.000

306.000

306.000

6.000

104.684

6.000

5.000

6.000

6.000

6.000

104.684

6.000

5.000

6.000

6.000

6.000

0

0

150.000

300.000

300.000

0

0

0

150.000

300.000

300.000

0

0

0

80.000

0

0

0

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

0

0

80.000

0

0

0

0
0

0
0

40.000
40.000

0
0

0
0

0
0

1.162.193

169.850

580.000

1.000.000

950.000

150.000

1.162.193

167.850

580.000

1.000.000

950.000

150.000

966.212

40.000

500.000

500.000

800.000

0

0
966.212

0
40.000

100.000
400.000

100.000
400.000

400.000
400.000

0
0

30.753

20.200

10.000

10.000

10.000

10.000

30.753

20.200

10.000

10.000

10.000

10.000

84.365

31.850

15.000

15.000

15.000

15.000

84.365

31.850

15.000

15.000

15.000

15.000

80.862

45.800

25.000

25.000

25.000

25.000

80.862

45.800

25.000

25.000

25.000

25.000
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OB110-17-0046 POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNI DVORANI

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

210.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0013 ŠPORTNI PARK KRMELJ

310.000 01.01.2022

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0015 POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNEM DOMU

160.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI

30.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
18059002

Programi za mladino

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

2.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

551.808 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

975.000 01.01.2020

31.12.2021

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

50.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

2.752.027 01.01.2010

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0033 TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM.

20.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ

519.882 01.01.2017

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE

1.450.000 01.01.2020

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

1.695.000 01.01.2020

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

650.000 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

0

10.000

200.000

0

0

0

0

10.000

200.000

0

0

0

0

10.000

100.000

100.000

100.000

0

0

10.000

100.000

100.000

100.000

0

0

10.000

150.000

0

0

0

0

10.000

150.000

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

2.728.092

1.114.000

2.195.000

1.935.000

735.000

270.000

907.808

549.000

20.000

20.000

20.000

60.000

907.808

549.000

20.000

20.000

20.000

60.000

381.808

50.000

20.000

20.000

20.000

60.000

381.808

50.000

20.000

20.000

20.000

60.000

526.000

449.000

0

0

0

0

0
526.000

288.760
160.240

0
0

0
0

0
0

0
0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

1.820.284

565.000

2.175.000

1.915.000

715.000

210.000

1.706.909

460.000

2.100.000

1.910.000

710.000

200.000

1.652.027

300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.652.027

300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

19.882

0

400.000

100.000

0

0

19.882

0

400.000

100.000

0

0

10.000

40.000

400.000

500.000

500.000

0

10.000

40.000

400.000

500.000

500.000

0

15.000

80.000

800.000

800.000

0

0

15.000

80.000

800.000

800.000

0

0

10.000

40.000

300.000

300.000

0

0

10.000

40.000

300.000

300.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
19039002

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Glasbeno šolstvo

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

143.375 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0016 UREDITEV GLASBENE ŠOLE

70.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

100.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

20

SOCIALNO VARSTVO

2004
20049003

Izvajanje programov socialnega varstva
Socialno varstvo starih

OB110-16-0004 MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE

26.000 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2020

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

113.375

105.000

75.000

5.000

5.000

10.000

113.375

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

113.375

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

0

0

70.000

0

0

0

0

0

70.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

26.000

0

0

0

0

0

26.000

0

0

0

0

0

26.000

0

0

0

0

0

26.000

0

0

0

0

0

26.000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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4005
10

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

4.070.303

1.111.459

482.448

437.824

707.824

0

830.728

4.000

4.000

4.000

0

0

830.728

4.000

4.000

4.000

0

0

830.728

4.000

4.000

4.000

0

0

830.728

4.000

4.000

4.000

0

0

830.728

4.000

4.000

4.000

0

0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.306.442

556.509

99.815

84.000

260.000

0

Program reforme kmetijstva in živilstva

1.306.442

556.509

99.815

84.000

260.000

0

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

842.728 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

11

v EUR
Pred L. 2021

1102
11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

160.278 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

713.334 01.01.2009

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0011 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV

7.787 01.01.2013

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

40.745 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

122.060 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

115.862 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

97.784 01.01.2008

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

100.998 01.01.2015

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0038 RIBA JE IN

165.439 01.01.2020

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

40.384 01.01.2019

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

248.557 01.01.2021
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2021

733.144

68.000

68.000

53.000

0

0

121.278

13.000

13.000

13.000

0

0

121.278

13.000

13.000

13.000

0

0

593.334

40.000

40.000

40.000

0

0

593.334

40.000

40.000

40.000

0

0

7.787

0

0

0

0

0

7.787

0

0

0

0

0

10.745

15.000

15.000

0

0

0

10.745

15.000

15.000

0

0

0

568.105

486.509

29.815

29.000

260.000

0

116.060

2.000

2.000

2.000

0

0

116.060

2.000

2.000

2.000

0

0

85.862

10.000

10.000

10.000

0

0

85.862

10.000

10.000

10.000

0

0

85.784

4.000

4.000

4.000

0

0

85.784

4.000

4.000

4.000

0

0

91.998

5.000

3.000

3.000

0

0

91.998
0

5.000
0

3.000
0

3.000
0

0
0

0
0

148.839

16.600

0

0

0

0

45.140
103.699

16.600
0

0
0

0
0

0
0

0
0

39.563

821

0

0

0

0

13.126
26.436

184
638

0
0

0
0

0
0

0
0

0

248.557

0

0

0

0

0
0

130.590
117.967

0
0

0
0

0
0

0
0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

Začetek
Konec
financiranja financiranja

205.346 01.01.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0024 RIBE IN MI

200.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0025 VODA JE VIR ŽIVLJENJA

5.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0055 RAZVOJ PAMETNIH VASI

20.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0028 ZDRAVO JEM

50.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
11029003

Zemljiške operacije

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

11.192 01.01.2017

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

664.741 01.01.2017

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

137.577 01.01.2016

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva

14

GOSPODARSTVO

1402
14029001

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

240.348 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

584.314 01.01.2009

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0013 LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH

23.808 01.01.2014

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES

22.544 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2017

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

199.531

5.815

0

0

0

0
0

118.461
81.070

1.379
4.436

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

200.000

0

0
0

0
0

0
0

0
0

60.000
140.000

0
0

0

0

5.000

0

0

0

0
0

0
0

2.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

5.192

2.000

2.000

2.000

0

0

5.192

2.000

2.000

2.000

0

0

5.192

2.000

2.000

2.000

0

0

450.318

82.000

110.000

110.000

50.000

0

450.318

82.000

110.000

110.000

50.000

0

352.741

72.000

100.000

100.000

40.000

0

352.741

72.000

100.000

100.000

40.000

0

352.741

72.000

100.000

100.000

40.000

0

97.577

10.000

10.000

10.000

10.000

0

97.577

10.000

10.000

10.000

10.000

0

97.577

10.000

10.000

10.000

10.000

0

1.482.815

465.046

218.632

179.824

387.824

0

807.082

87.530

166.632

77.824

35.824

0

807.082

87.530

166.632

77.824

35.824

0

195.348

15.000

15.000

15.000

0

0

195.348

15.000

15.000

15.000

0

0

434.314

50.000

50.000

50.000

0

0

434.314

50.000

50.000

50.000

0

0

23.808

0

0

0

0

0

6.944
16.864

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

22.544

0

0

0

0

0

22.544

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

Začetek
Konec
financiranja financiranja

36.200 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0037 PAMETNE VASI ZA JUTRI

28.799 01.01.2019

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0045 OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI

58.252 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

58.735 01.01.2019

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0005 VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA

10.503 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0006 REVITALIZACIJA TEMATSKIH POTI

30.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

1.389 01.01.2019

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0032 OBRT KOT NEKOČ

80.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

1403
14039002

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

589.483 01.01.2015

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

188.969 01.01.2017

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

103.781 01.01.2017

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

20.000 01.01.2019

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0049 DEPADANSE LISCA

350.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

307.016 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2021

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

15.200

7.000

7.000

7.000

0

0

15.200

7.000

7.000

7.000

0

0

28.799

0

0

0

0

0

28.289
510

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

58.252

0

0

0

0

0

17.667
40.586

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

27.387

15.067

4.632

5.824

5.824

0

27.387

15.067

4.632

5.824

5.824

0

503

0

10.000

0

0

0

503
0

0
0

3.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

30.000

0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.000
20.000

0
0

926

463

0

0

0

0

926

463

0

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

675.733

377.516

52.000

102.000

352.000

0

675.733

377.516

52.000

102.000

352.000

0

449.483

50.000

30.000

30.000

30.000

0

449.483
0

50.000
0

30.000
0

30.000
0

30.000
0

0
0

117.969

41.000

10.000

10.000

10.000

0

117.969

41.000

10.000

10.000

10.000

0

82.781

0

7.000

7.000

7.000

0

82.781

0

7.000

7.000

7.000

0

3.500

1.500

5.000

5.000

5.000

0

3.500

1.500

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

50.000

300.000

0

0

0

0

50.000

300.000

0

22.000

285.016

0

0

0

0

22.000
0

98.120
186.896

0
0

0
0

0
0

0
0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
15

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

3.904

50.000

60.000

10.000

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

3.904

50.000

60.000

10.000

0

0

3.904

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

3.904

0

0

0

0

0
0

1.344
2.560

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

50.000
0

50.000
0

0
0

0
0

200.200

0

0

0

0

0

25.805

0

0

0

0

0

25.805

0

0

0

0

0

25.805

0

0

0

0

0

21.856

0

0

0

0

0

21.856

0

0

0

0

0

3.949

0

0

0

0

0

3.949

0

0

0

0

0

174.395

0

0

0

0

0

174.395

0

0

0

0

0

141.912

0

0

0

0

0

51.904

0

0

0

0

0

51.904

0

0

0

0

0

90.008

0

0

0

0

0

90.008

0

0

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB110-19-0054 TRAJNOST VAROVANJA OKOLJA

20.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE

3.904 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB110-20-0001 ZELENI KARAVANING

100.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

21.856 01.01.2009

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA

1.549 01.01.2014

31.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2022

0

15029001

06

Leto 2021

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

5000

v EUR
Pred L. 2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

51.904 01.01.2007

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP

74.439 01.01.2015

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-10-0035 JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA

32.483 01.01.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2013
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5001
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

4.445 01.01.2013

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-11-0069 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

1.595 01.01.2011

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ

240.254 01.01.2013

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0044 JR BOŠTANJ

11.742 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

1603
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

250.870 01.01.2013

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003

Programi v kulturi
Ljubiteljska kultura

OB110-07-0154 OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ

88.122 01.01.2007

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB110-15-0021 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG

9.050 01.01.2016

01.01.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA

10.154 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2017

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

615.615

0

617

0

0

0

5.423

0

617

0

0

0

5.423

0

617

0

0

0

3.828

0

617

0

0

0

3.828

0

617

0

0

0

3.828

0

617

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

251.995

0

0

0

0

0

251.995

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

107.326

0

0

0

0

0

107.326

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

19.204

0

0

0

0

0

9.050

0

0

0

0

0

9.050

0

0

0

0

0

10.154

0

0

0

0

0

10.154

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

5002
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-12-0046 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

1.100 01.01.2013

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ

18.249 01.01.2016

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ

5.172 01.01.2014

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ

52.374 01.01.2007

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

15.063 01.01.2009

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

37.206 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2018

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

129.363

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

104.842

0

0

0

0

0

67.636

0

0

0

0

0

67.636

0

0

0

0

0

52.574

0

0

0

0

0

52.574

0

0

0

0

0

15.063

0

0

0

0

0

15.063

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5003
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-20-0011 NAKUP OPREME KS LOKA

580 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS

256.244 01.01.2011

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA

11.571 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

268.394

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5004
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ

3.500 01.01.2017

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI

155.773 01.01.2009

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

31.607 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2021

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

185.880

5.000

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

26.607

5.000

0

0

0

0

26.607

5.000

0

0

0

0

26.607

5.000

0

0

0

0

26.607

5.000

0

0

0

0

26.607

5.000

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5005
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

OB110-07-0283 NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME

4.835 01.01.2007

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA

85.301 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

59.969 01.01.2013

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

291.137 01.01.2015

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA

23.000 01.01.2018
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

464.243

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

459.408

0

0

0

0

0

459.408

0

0

0

0

0

436.408

0

0

0

0

0

85.301

0

0

0

0

0

85.301

0

0

0

0

0

59.969

0

0

0

0

0

59.969

0

0

0

0

0

291.137

0

0

0

0

0

291.137

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5006
13

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

229.955

0

0

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

191.188

0

0

0

0

0

191.188

0

0

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

149.775 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

21.405 01.01.2014

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-07-0191 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST

5.008 01.01.2007

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-13-0075 JR STUDENEC

15.000 01.01.2014

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0053 UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC

2.000 01.01.2013

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2021

KS STUDENEC

1302

16

v EUR
Pred L. 2021

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI

36.767 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2017

171.180

0

0

0

0

0

149.775

0

0

0

0

0

149.775

0

0

0

0

0

21.405

0

0

0

0

0

21.405

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

36.767

0

0

0

0

0

36.767

0

0

0

0

0

36.767

0

0

0

0

0

36.767

0

0

0

0

0

36.767

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5007
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS ŠENTJANŽ

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

40.000

0

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

12.918 01.01.2010

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME

40.000 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2021

640.305

0603

07

v EUR
Pred L. 2021

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

587.387 01.01.2007
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

Stran 27 od 30

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5008
13

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

745.174

4.000

0

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

674.215

0

0

0

0

0

674.215

0

0

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

669.665 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0031 IZGRADNJA JR

4.550 01.01.2012

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB110-15-0026 OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE

10.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

8.300 01.01.2019

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2021

KS TRŽIŠČE

1302

16

v EUR
Pred L. 2021

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

56.659 01.01.2009
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2020

669.665

0

0

0

0

0

669.665

0

0

0

0

0

669.665

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

14.300

4.000

0

0

0

0

14.300

4.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

4.300

4.000

0

0

0

0

4.300

4.000

0

0

0

0

4.300

4.000

0

0

0

0

56.659

0

0

0

0

0

56.659

0

0

0

0

0

56.659

0

0

0

0

0

56.659

0

0

0

0

0

56.659

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5009
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

4.300 01.01.2014

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP

369.235 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

15.500 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA

20.000 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE

22.247 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

431.748

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

384.735

0

0

0

0

0

384.735

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

20.466

0

0

0

0

0

20.466

0

0

0

0

0

22.247

0

0

0

0

0

22.247

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5010
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-16-0013 NAKUP OPREME

1.230 01.01.2017

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029004

Cestna razsvetljava

OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO

834 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

10.235 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

Skupaj NRP:

31.12.2021

v EUR
Pred L. 2021

Leto 2021

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Po L. 2024

12.299

1.000

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

10.235

1.000

0

0

0

0

10.235

1.000

0

0

0

0

10.235

1.000

0

0

0

0

10.235

1.000

0

0

0

0

10.235

1.000

0

0

0

0

29.003.081

7.774.358

14.243.565

12.509.944

8.406.053

7.446.958

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna
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POBUDE OB RAZPRAVI O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2021

 Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz naslova povprečnine in finančnih
razbremenitev občin na vsebino proračuna
Nominalna razlika, vezana na zvišanje povprečnine, znaša 69.668 evrov (+0,5 %). Iz tega
naslova so povišani sistemski viri neposrednim proračunskim uporabnikom: krajevnim
skupnostim v višini 30.000 evrov (+4 %) in 22.260 evrov za Posavsko potujočo knjižnico,
preostala sredstva pa za program varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer je potreba po virih
iz leta v leto višja.
Zakon o finančni razbremenitvi resda prinaša nekaj odhodkovne razbremenitve v proračun
Občine Sevnica za leto 2021. Vendar je zakon še v obravnavi, po njegovi uveljavitvi pa morajo
resorna ministrstva uskladiti in sprejeti podzakonske akte. To pomeni, da se bo izvrševanje
zakona zavleklo v leto 2021, zato v predlaganem proračunu višine posameznih znižanj
oziroma finančnih razbremenitev še ni mogoče upoštevati. Morebitni prihranki bodo upoštevani
v rebalansu proračuna.
 Zakaj so povišane postavke pri uradu župana
Finančni načrt PU Župan se v primerjavi z letošnjim letom nominalno ne spreminja, indeksna
razlika se v razčlenjevalnem razvidu odraža le pri splošni proračunski rezervaciji, in sicer na
primerjavi plana v razmerju z veljavnim proračunom. Splošna proračunska rezervacija deluje
kot sklad, kar pomeni, da se ob potrebi po koriščenju njenih sredstev le-ta najprej
prerazporedijo na ustrezen konto in postavko, šele nato se lahko ta del sredstev obremeni s
predobremenitvijo in računom. Na tak način se splošna proračunska rezerva tekom leta
zmanjšuje. Že nekaj let je oblikovana v višini 150.000 evrov ob sprejemu proračuna, z
rebalansom pa se bistveno ne zviša. Tako je Občina Sevnica tudi letos z rebalansom v
jesenskem času ni dvigovala višje od takrat veljavne vrednosti (preostanka sredstev na njej),
kljub temu da so letošnja aktualna dogajanja terjala določene nabave tudi iz tega vira.
 Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot
prejšnje leto, tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja
Žal je obdobje korona virusa nova realnost, ki ključno vpliva na družbeno dogajanje in tudi na
društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju
razpisov in javnih pozivov Oddelka za družbene dejavnosti. Ne glede na to pa so bila sredstva
vsem društvom na vseh področjih izplačana v celoti.
Župan Občine Sevnica je glede na situacijo sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca
januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v
letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala
skladno z določili zakonodaje s področja državnih ukrepov za blaženje posledic covid-krize.
Skladno z navedenim se sredstva iz naslova razpisov Občine Sevnica (kultura, mladina, šport,
zdravstveno varstvo in sociala) ter javnih pozivov (za občinske prireditve in druga društva s
področja družbenih dejavnosti) glede na prvi, novembra obravnavani predlog proračuna,
zvišajo za 20 %, oziroma na enako raven kot v letu 2020.

Verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo
društva zastavljene programe lahko izvajala. Vsekakor bodo imela s svojimi programi močan
vpliv na vnovično družbeno povezovanje in s tem blaženje širših družbenih posledic krize.
 Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona
Občina Sevnica je konec novembra 2020 prejela Geotehnični načrt sanacije plazu – po
recenziji za Sidrirano pilotno steno na Stadionu Sevnica. Poročilo je pripravilo podjetje
Geoeng&Co. Poročilo je podlaga za pripravo projekta za izvedbo dodatne stabilizacije. Sledi
izbor projektanta, izdelava dokumentacije dodatne sanacije pobočja in pridobitev gradbenega
dovoljenja, izbor izvajalca in nato izvedba sanacijskih del. Po dokončni stabilizaciji pobočja bo
Občina Sevnica lahko pristopila k projektiranju športnih objektov.
 Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica,
ali je v načrtu kakšna nova lokacija te šole
Občina Sevnica je v letu 2019 naročila projektno dokumentacijo za odstranitev in izvedbo nove
ploščadi pri glasbeni šoli in drvarnic pod ploščadjo. V začetku leta 2020 je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži
tlorisnih dimenzij 4,95 x 12,58 m s sedmimi drvarnicami, ki so v uporabi stanovanjskega
objekta. Pritličje objekta tlorisnih dimenzij 5,30 x 12,83 m je hkrati streha, ki se uporablja kot
ploščad pred glasbeno šolo, ki bo armiranobetonska. Na njej bosta postavljeni dve klopi in
parkirna mesta za kolesa. Drvarnice bodo nove z enotno obliko. Objekt je v celoti vkopan na
severni in zahodni strani. Ta dva zidova se bosta ohranila in v fazi izvedbe novega objekta
utrdila. Projekt je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Celje.
 Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav
Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je prijavljen za pridobitev nepovratnih
kohezijskih sredstev. Vključuje gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti, s ciljem višje
priključenosti prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo. Izvedba projekta s tehničnega
vidika obsega gradnjo 21.072 m cevovoda, gradnjo prečrpališča Log, črpališča Šentjanž,
raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice ter gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.
Glavni cilji in nameni projekta so:
-

-

povezati vodooskrbne sisteme javnega vodovodnega sistema (JVS) Sevnica in JVS
Primož (povezovanje levega (JVS Sevnica, JVS Blanca) in desnega brega (JVS
Krmelj, JVS Primož, JVS Nova gora) v skupni sistem), tako da bo mogoče ob povečani
porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz
vodooskrbnega sistema Sevnica,
povezati višje ležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica z višje ležečimi deli
Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava,
hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov
(akumulacija vode, zagotovitev ustreznih pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja
vode v višje ležeče predele in več nadomestne – gravitacijske vodooskrbe,
razporeditev viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).

Predvidena je gradnja cevovodov in objektov na območju naslednjih sklopov investicije:
-

Odsek 1: Vodovod Nova gora (Preska–Lukovec)

-

Odsek 2: Vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle)
Odsek 3: Prečrpališče Log
Odsek 4: Vodovod Šentjanž–povezava na vodovod Krmelj
Odsek 5: Vodohran Šentjanž
Odsek 6: Vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje)
Odsek 8: Vodovod Sevnica–Breg–Loka
Odsek 12: Vodovod Handija

Začetek projekta je predviden v letu 2021.
 Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling,
Lisca, Policijska postaja Sevnica
Gre za osrednje mestno središče, ki se skozi leta prilagaja potrebam prostora, urbanizacije,
mestne modernizacije. Kanalizacijski sistem na tem območju je starejšega datuma, nanj pa se
skozi leta priključujejo novi uporabniki, zato je potrebna dolgoročna rešitev. Še posebej je
problematika pereča ob pojavu hujših nalivov oziroma nenadnih, hitrih pojavov velikih količin
padavin. V preteklosti je bilo izvedenih več delnih rešitev, med drugim črpališče za objekt
Bowling, kar v primeru večjih količin padavin zagotavlja odvajanje presežka vode. Kot je bilo
izpostavljeno na preteklih sestankih, bi črpališče v sklopu svojega objekta moralo izvesti tudi
podjetje Lisca. Začasna rešitev bo tudi izvedba rešetke za odvajanje padavinskih voda, ki bo
izvedena na parkirišču ob policijski postaji.
Občina Sevnica načrtuje problematiko celovito urejati v sklopu kohezijskega projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«, ki se bo
predvidoma pričel izvajati v letu 2021. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanala.
Vloga za pridobitev sredstev je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za okolje in prostor.
 Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi
umestitev telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN
Drožanjska-zahod
Občina Sevnica je naročila Idejno zasnovo za umestitev Osnovne šole Ane Gale Sevnica v
prostor, ki je trenutno namenjen izvajanju predšolske vzgoje (enota Kekec Vrtca Ciciban
Sevnica). Umestitev pripravlja na razpisu izbrani izvajalec podjetje Demida d.o.o. iz Sevnice.
Podlaga za umeščanje šole v prostor so normativi za šolo s posebnimi potrebami iz leta 1973.
Telovadni prostor je eden izmed prostorov, ki ga šola mora zagotavljati za otroke, zato bo
izdelovalec poskušal umestiti v prostor manjši večnamenski prostor, ki bo služil tudi za športno
vadbo. Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki trenutno razpolaga s tremi športnimi prostori,
ne more zagotavljati prostora za otroke Osnovne šole Ane Gale Sevnica. V primeru, da
izdelovalec ne bo mogel umestiti objekta v ta prostor, bo potrebno iskati druge rešitve.
OPPN Drožanjska–zahod je načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših,
načrtovanje pa obsega še možne umestitve za stanovanjske objekte in druge objekte
družbenih dejavnosti, glede na izkazane potrebe.
 Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo
prostorski pogoji za izvajanje investicij
Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine,
enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva.

OPPN-ji predvsem sledijo potrebam posameznikov (v glavnem poslovnim subjektom in
podjetjem), ki s podajo konkretnih pobud za uvedbe novih ali spremembe veljavnih prostorskih
aktov načrtujejo razvoj in širitev svojih dejavnosti glede na potrebe trga in prostora.
Pobudniki za nov OPPN ali spremembe veljavnih prostorskih aktov so s tem tudi investitorji
priprave prostorskega akta in tako nosijo stroške priprave. Konec leta 2020 je odprtih okrog 20
različnih postopkov priprave OPPN ali sprememb veljavnih, vključujoč tudi postopke lokacijskih
preveritev. V zadnjih letih so to predvsem sevniška podjetja, ki v veljavnih prostorskih aktih
nimajo zagotovila, da bodo njihovi cilji lahko nemoteno izpolnjeni, po drugi strani pa so OPPN
potrebni zaradi umeščanja novih tehnologij in proizvodnih procesov, ki jih pred tem prostorska
zakonodaja ni poznala in umeščala v prostor.
Občina Sevnica sledi potrebam širše javnosti in razvoja dejavnosti v prostoru na način, da
financira priprave OPPN predvsem za območja stanovanjske gradnje ter urejanje območij za
potrebe gradnje ali širitve šol, vrtcev, športnih in kulturnih dejavnosti.
Prostorsko izvedbeni pogoji, ki so zapisani v OPPN, so definirani tako, da investitorju
zagotavljajo nemoten razvoj dejavnosti in proizvodne procese, OPPN pa je skozi postopek
priprave in sprejemanja vseskozi usklajevan tudi z nosilci urejanja prostora, saj je na tak način
zagotovljena njegova legitimnost in zakonitost. Določila OPPN mora investitor upoštevati v
celoti.
Stanje posameznih prostorskih aktov:
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3):
K osnutku SD OPN 3 je Občina Sevnica od poziva v septembru 2019 do maja 2020 prejela
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), razen mnenja Ministrstva za okolje in prostor
(MOP), Direkcije RS za vode. MOP, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je na podlagi
izdanih mnenj nosilcev urejanja prostora izdal odločbo, da postopka celovite presoje vplivov
na okolje ni potrebno izvesti. Izdelan je dopolnjeni osnutek prostorskega akta. V preteklem
mesecu je potekala javna razgrnitev s prikazom vseh sprememb in dopolnitev, ki jih Občina
Sevnica s to spremembo načrtuje na podlagi pozitivno vrednotenih pobud zainteresirane
javnosti. Sledi 1. obravnava SD OPN 3 in opredelitve do pripomb z javne razgrnitve na
decembrski seji OS. Zaključek priprave s sprejemom odloka se načrtuje okvirno v sredini
naslednjega leta 2021.
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6):
Postopek šestih sprememb in dopolnitev OPN je bil začet v juniju 2018 in se vodi na podlagi
pobude zasebnega investitorja. Izdelano je poročilo o vplivih na okolje v decembru 2020.
OPPN za stanovanjsko sosesko Drožanjska cesta – zahod: V avgustu 2019 je bil postopek
pričet na podlagi pobud in razvojnih potreb DUO Impoljca, OŠ Ana Gale in Občine Sevnica,
območje pa je namenjeno gradnji stavb za institucionalno varstvo starejših, varovana
stanovanja, stavbi za predšolske ali šolske potrebe in stanovanjsko gradnjo. Izdelani sta bili
idejni zasnovi za javne objekte institucionalnega varstva starejših in stavbe za predšolsko oz.
šolsko vzgojo. Od septembra 2019 pa do marca 2020 je Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane
skupaj s podizvajalci izvedel obširne geološke in hidrogeološke raziskave tal v območju OPPN.
S končnim poročilom smo pridobili vhodne podatke o sestavi in nosilnosti temeljnih tal, kar je
podlaga za nadaljnje načrtovanje in umeščanje stavb v prostor. Izdelovalec OPPN je v poletnih
mesecih pripravil zasnovo prostorske ureditve, ki smo jo konec avgusta na skupnem sestanku
z občinskimi strokovnimi službami pregledali in podali dodatne usmeritve. V septembru je bil
izdelan osnutek, h kateremu je Občina Sevnica pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da
podajo svoja mnenja.

OPPN Poslovna cona Radna: Postopek je bil začet na pobudo podjetja Sava avto d.o.o. iz
Boštanja v letu 2018. Investitor je v lanskem letu odkupil del zemljišč v območju OPPN, na
katerem želi zgraditi poslovne, poslovno-stanovanjske in stanovanjske objekte ter v delu
območja spremeniti podrobnejšo namensko rabo prostora. Pridobljene so bile konkretne
smernice NUP in mnenja o potrebi izdelave okoljskega poročila glede posegov na varovana
območja. Izdan je bila odločba MOP, da je za načrtovane ureditve potrebno izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje, naročena je izdelava elaborata odvajanja zalednih voda.
Investitor mora naročiti izdelavo CPVO.
Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z
razširitvijo na območje OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II: Postopek je bil v letu
2019 začet na pobudo podjetij Baron International trgovina d.o.o. in Mehanična popravila –
Alojz Stegenšek s.p., ki sta lastnika dela zemljišč v območju veljavnega prostorskega akta in
v razširjenem delu območja, ki pa z OPPN še ni pokrit. Gre za umestitev novih proizvodnoskladiščnih površin in zagotavljanje novih površin za širitev obstoječih dejavnosti za
servisiranje in popravilo osebnih vozil in vulkanizerske storitve. Pridobljena je odločba MOP,
da za načrtovane ureditve ni potrebno izvesti postopka CPVO. Od 8. 12. 2020 bo potekala
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (1): Postopek je bil začet na
pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišča v območju OPPN, ki se je odločil
izvesti postopek priprave OPPN le za del zemljišč. Postopek financira pobudnik, ki je tudi izbral
izdelovalca prostorskega akta. Javna razgrnitev OPPN je zaključena, v decembru bo Občinski
svet obravnaval usklajen predlog odloka.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrijska cona Sevnica – območja II.,
III., IV.: Leta 2019 pričet postopek sprememb veljavnega zazidalnega načrta je bil pričet zaradi
izkazanih potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih
dejavnosti na skrajnem severno-zahodnem delu območja. Zaključena je bila javna razgrnitev
prostorskega akta, Občina Sevnica je v fazi pridobivanja končnih mnenj NUP.
OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj: V juniju 2020 je Občina Sevnica na pobudo
lastnika dela zemljišč v območju prostih, nepozidanih stavbnih zemljišč v Šmarju, ki je hkrati
tudi investitor priprave OPPN, to je podjetje 3BS nepremičnine d.o.o. iz Sevnice, pričela s
postopkom priprave prostorskega akta. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima
predlogoma umestitve v prostor so bila predstavljena zainteresirani javnosti na javnem posvetu
v Kulturni dvorani Sevnica dne 14. 7. 2020. Izdelovalec je skupaj z investitorjem na podlagi
podanih pripomb in predlogov s posveta pripravil dopolnitev izhodišč in jih predstavil Občini
Sevnica, ki pa je načrtovalcu podala še nekaj predlogov. Sprejet je bil sklep o postopku
priprave OPPN, pridobljena je identifikacijska številka k prostorskem aktu, v teku je
pridobivanje konkretnih smernic in mnenj.
OPPN večstanovanjski objekt na Planinski cesti: V juniju 2020 je Občina Sevnica na
pobudo lastnika zemljišča na Planinski cesti v Sevnici in hkrati tudi investitorja priprave OPPN,
družbe CGP d. d. iz Novega mesta, pričela s postopkom priprave. Pripravljena izhodišča z
dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor, so bila predstavljena zainteresirani
javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 4. 8. 2020. Po uskladitvi izhodišč
je bil sprejet sklep o postopku priprave in pridobljena identifikacijska številka. Izdelovalec bo
pozval nosilce urejanja prostora k podaji konkretnih smernic in mnenj o pomembnosti vplivov
izvedbe plana na okolje. OPPN je v fazi pridobitve konkretnih smernic in mnenj o potrebi
izvedbe okoljskega poročila.

OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod: Na pobudo zasebnega investitorja, ki želi zgraditi
stanovanjsko stavbo v območju OPPN v Račici, so bila pripravljena izhodišča, zainteresirana
javnost se po pozivu ni odzvala s svojimi predlogi. Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa
o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.
OPPN 32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih
odpadkov Kaplja vas: V mesecu aprilu je podjetje AGM Pungerčar iz Tržišča na Občino
Sevnica podalo pobudo za izdelavo OPPN za območje kamnoloma v Tržišču (Kaplja vas).
Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi
pridobitve konkretnih smernic NUP.
Spremembe in dopolnitve ZN IC INES (MAK, Marko Krajnc s. p.): Konec avgusta 2020 je
Občina Sevnica na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišč v območju IC INES
pričela s postopkom priprave sprememb prostorskega akta. Investitor želi na delu zemljišč in
objektov, ki so v njegovi lasti, spremeniti namembnost dela obstoječega industrijskega objektapekarne v skladišče, ga dozidati in urediti odprto skladišče za les. Postopek je v fazi pridobitve
konkretnih smernic NUP.
Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (2): Postopek je bil v avgustu
2020 pričet na pobudo zasebnih investitorjev in lastnikov dela zemljišč v območju OPPN, ki so
se odločili financirati in izvesti postopek priprave OPPN le za del celotnega območja, kot je
opredeljen v OPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.
Predvidena priprava prostorskih aktov (že izkazane namere investitorjev): Spremembe
in dopolnitve OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma, Optike Bautin, tržnice in
javnega parkirišča – SE43.pin. Postopek sprememb bo izveden na podlagi pobud
Zdravstvenega doma in Lekarne Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prejela v letošnjem poletju.
Zdravstveni dom izkazuje potrebo po nadzidavi telovadnice in dozidavi nadstreškov, enako pa
tudi lekarna potrebuje dodatne prostore za nemoteno izvajanje svojih dejavnosti. V izdelavi in
usklajevanju je projektna naloga za izbor izdelovalca SD OPPN.
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica: DPN je bil
na podlagi potreb investitorja Elektra Celje d. d. in pobudnika Ministrstva za infrastrukturo,
pričet v letu 2011, postopek priprave pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Na spletni strani
Občine so v novembru objavljena stališča do podanih pripomb na javni razgrnitvi.
 Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti
V načrt razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 so uvrščeni naslednji
projekti s področja urejanja kolesarske infrastrukture:
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG
Cilj projekta je vzpostavitev povezovalne poti na desnem bregu Save od Boštanja do Loga. V
letu 2021 Občina Sevnica predvideva pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in
peš povezavo med Radno in Logom. Dokumentacija je bila v preteklosti deloma že
pripravljena, ni pa dokončno usklajena zaradi zelo zahtevnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev. Potrebno bo nadvišanje in deloma prestavitev glavne ceste, za kar je
potrebno izdelati dodatno dokumentacijo.
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa na celotnem območju Sevnice, za kar
je potrebno pripraviti idejno zasnovo ukrepov.

OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ–TRŽIŠČE
Cilj projekta je ureditev povezovalne poti po trasi nekdanjega železniškega tira od Železniške
postaje Tržišče do Krmelja. V pripravi je izvedbena projektna dokumentacija in predvidevamo,
da bo dokončana v prvi polovici leta 2021. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz
kohezijskih sredstev.
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA–KRKA BIKE
Cilj projekta je vzpostavitev kolesarskih povezav na območju Posavja in Dolenjske. Projekt je
medregijski in v NRP proračuna Republike Slovenije. Zaenkrat je predvideno označevanje
obstoječih povezav.
OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa v mestu Sevnica, za kar je potrebno
pripraviti idejno zasnovo ukrepov.
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ–SEVNICA
Cilj projekta je vzpostavitev prometno ustrezne kolesarske povezave med Sevnico in
Boštanjem. Pripravljena je že idejna zasnova in del izvedbene dokumentacije. Občina Sevnica
predvideva naročilo izvedbene dokumentacije za odsek od nadvožnjaka oziroma bodočega
rondoja na Hermanovi cesti do Komunale Sevnica. Potrebna bo celovita rekonstrukcija
regionalne ceste. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz kohezijskih sredstev.
 Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage
Preko mostu čez Grahovico v Dolenjem Boštanju poteka občinska kategorizirana javna pot JP
872751 Dolenji Boštanj–Grahovica, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti (KS) Boštanj. Zaradi
poškodb mostu in poplavne ogroženosti bo Občina Sevnica v letu 2021 naročila projektno
dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pristopiti k sanacijskim delom. Čas sanacije
mostu in finančno konstrukcijo bo Občina Sevnica uskladila s KS Boštanj.
 Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj
Občina Sevnica skladno z zakonodajo zagotavlja sredstva investicijskega vzdrževanja za
izvajanje osnovnošolskega programa. Šole vsako leto ob pripravi proračuna podajo predloge
za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja vzdrževalna dela. Glede na podane predloge
in višino sredstev v proračunu za investicijsko vzdrževanje se sredstva nato razdelijo na
podlagi nujnih potreb po šolah. Prednost pri obravnavi imajo vloge, ki imajo predloženo
inšpekcijsko odločbo. S posamezno šolo se nato sklenejo pogodbe, ki se realizirajo večinoma
med poletnimi počitnicami.
Občina Sevnica je bila s pobudo Osnovne šole Boštanj za ureditev gospodinjske učilnice
seznanjena v sklopu priprave Analize šolstva in predšolske vzgoje.
 Predlaga se ureditev javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ
Javne poti so v upravljanju krajevnih skupnosti. Občina Sevnica z njimi redno sodeluje v
postopkih pridobivanja zemljišč, pri pripravi projektnih dokumentacij itd. Cestna mreža pa je v
sevniški občini zelo gosta, kar je posledica izredno velike razpršenosti poselitve. Obremenitve
na cestah se s časom bistveno višajo.

Marsikatera javna pot teče po geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni usadi pa
so stalnica in s tem izredno velika težava. Zato je smiselno in nujno, da v teh primerih kot
soinvestitor urejanja javnih poti vstopa tudi Občina Sevnica.
Pogovori v smer rešitve problematike bodo z vsemi vključenimi deležniki, krajevno skupnostjo
in krajani, izvedeni tudi po sprejemu predloga proračuna.
 Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti
Sevnica, saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne
skupnosti
Sredstva Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica so prihodek integralnega proračuna. V letu
2021 bo Občina Sevnica izvajala projekte sorazmerno na celotnem območju, tudi v krajevni
skupnosti Sevnica. Med finančno zahtevnejšimi projekti sta dokončanje dograditve vrtca
Ciciban Sevnica in nakup opreme. V letu 2021 bo izveden odkup objekta nekdanjega
Mercatorja, in sicer za potrebe zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo potrebno tudi prenoviti.
V prihodnjih letih je načrtovan nakup gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega
društva Sevnica. V pripravi so prostorski akti za širitev Zdravstvenega doma Sevnica in
Lekarne Sevnica ter za gradnjo doma starejših občanov na območju Hrasti. V načrtu je odkup
hiše za namen gradnje kulturne dvorane.
Sevnica je središče občine in v njem delujejo praktično vse javne inštitucije, za ureditev katerih
Občina Sevnica skrbi z rednim in investicijskim vzdrževanjem, od družabnih, kulturnih in
športnih objektov do urejanja parkirišč in javnih površin.
 Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju
Za čistilno napravo v Krmelju je Občina Sevnica pridobila zemljišča, izdelan je bil projekt in
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za omrežje kanalizacije je bil izdelan projekt, pridobljena so
bila soglasja oz. mnenja k projektu, ki pa jih bo treba obnoviti, pridobiti pa je potrebno še nekaj
služnosti lastnikov tangiranih zemljišč. Projekt kanalizacije bo v kratkem vložen za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
 Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja
V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo dveh mostov čez Hinjo v Krmelju in
dokumentacija za prizidavo vrtca pri OŠ Krmelj. Načrtovano je, da bo dokumentacija za vrtec
zajela tudi prometne rešitve za potrebe šole (ureditev priključkov in avtobusnega prometa).
 Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja
V Gabrijelah so bile stare neustrezne svetilke javne razsvetljave zamenjane in so skladne z
veljavno zakonodajo. Smiselno je nadaljevanje izvedbe javne razsvetljave proti Krmelju, v
skladu z zmožnostmi v letu 2021.
 Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu
neenakosti porabe na področju administracije; kakšne so možnosti
prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest

Krajevne skupnosti so skladno s statutom Občine Sevnica samostojne pravne osebe in o
porabi sredstev odločajo samostojno. Skladno z zakonodajo njihove finančne načrte verificira
občinski svet ob sprejemu občinskega proračuna, sveti krajevnih skupnosti pa finančne načrte
sprejemajo samostojno. Tako so pri obravnavi odloka o proračunu vselej priloženi sklepi
svetov KS.
Krajevne skupnosti pa tako kot pri pripravi kot pri izvrševanju finančnih načrtov zavezuje vsa
javnofinančna ter druga zakonodaja kot občine. V tehničnem smislu za to poskrbi Oddelek za
finance. Iz navedenega izhaja, da so krajevne skupnosti suverene pri odločanju o koriščenju
sredstev, Občina Sevnica pa je dolžna poskrbeti za ustrezno financiranje, urejeno s
pravilnikom.
Oddelek za finance vodi računovodstvo in knjigovodstvo za vse KS ter evidentira vse sklepe o
prerazporeditvah, naročilnice, pogodbe, račune, odredbe, DDV evidence in drugo po
pooblastilu in odredbi posameznega predsednika oziroma predsednice.
 Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta
vzdrževalca računalniške opreme
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sprejelo Sklep o nujnih ukrepih na
področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: Sklep), kjer so predvidene nove zaposlitve na
delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma na delovnem
mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. Nove zaposlitve bodo dodatno
obremenile tako občinske proračune kot tudi starše, zato je Skupnost občin Slovenije na MIZŠ
naslovila poziv s podanimi obrazložitvami glede neustreznosti sprejetega Sklepa.
Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest pomeni višjo ceno programov vrtcev in
posledično višje stroške staršev. Prav tako ni razumna potreba po zaposlitvi takšnega kadra v
vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje v živo, v koliko ti niso zaprti, prav tako zaposleni
opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja pa ni potrebe, da bi ti potrebovali takšen strokovni
kader. Nerazumen je tudi delež zaposlitve, torej, bodisi za vrtec z dvema oddelkoma bodisi s
sedemnajstimi oddelki, je delež zaposlitve enak.
Občina Sevnica do odgovora s strani MIZŠ vrtcem ne bo podala soglasja k sistemizaciji
delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovnega mesta
vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. V primeru, da bo sklep usklajen in potrjena
sprememba Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje, bodo stekli postopki
skladno s sprejeto zakonodajo.
 Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju
Urejene ceste in prometne površine so za kakovost življenja zelo pomembne in skladno s tem
je Občina Sevnica na širšem območju Boštanja izvedla bistvene spremembe na boljše v
primerjavi s stanjem izpred nekaj let. Kraj je danes bistveno bolj ugledno in sodobno urejen ter
omogoča bolj kakovostne pogoje za bivanje.
Povsem drugačno podobo ima danes osrednja prometnica skozi kraj, ki je bila celovito urejena
na relaciji od rondoja pri Inposu do starega dela Boštanja, vključno z rekonstrukcijo križišč in
priključkov. Za namen izvedbe te investicije je bilo potrebno odkupiti in odstraniti hišo

Zagrajšek. V več etapah je bila celovito urejena lokalna cesta v dolino Grahovice in proti Vrhu
s spremljajočimi ureditvami.
Za ureditev dela območja starega jedra Boštanja je izdelana idejna zasnova, za ureditev
parkirišča pri cerkvi je bila odkupljena in odstranjena hiša. Nadalje je bila urejena cesta od
Panorame do železniške postaje in proti mostu čez Mirno, ki je bil prav tako v celoti novo
zgrajen.
Prometne ureditve so potekale v sklopu sanacije plazov oziroma stabilizacij terena. Razširjena
je cesta od pokopališča proti Vetrniku s sanacijo plazu, izvedena je stabilizacija brežine od
Felicijana proti Grahovici.
Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev pločnika od Hoferja do izliva Mirne, skupaj z
dvema avtobusnima postajališčema. Predvidena je tudi rekonstrukcija križišča proti Radni.
V zadnjih letih se je v Boštanju zvrstilo več projektov ureditve kanalizacijskega omrežja,
sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja sekundarne kanalizacije je
potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju obrtne cone. Celovita ureditev
komunalnih vodov je potekala v ulici v spodnjem delu Boštanja. cone. Izveden je bil primarni
kanalizacijski vod na območju starega dela Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj),
na katerega se lahko priključujejo tudi stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem
Boštanju se je letos izvajal projekt sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega
javnega kanalizacijskega omrežja na treh odsekih. Izveden je del ureditve kanalizacije Pugelj
z rekonstrukcijo ceste, izvedeno je odvajanje meteorne vode nad območjem Silika z
rekonstrukcijo ceste proti Telčam.
Več ureditev se je zvrstilo v sklopu komunalnega opremljanja na območju posameznih OPPN
oziroma PC; med njimi OPPN sv. Križ, na območju stanovanjske cone pod Panoramo, OPPN
za poslovno cono pri HE Boštanj.
Izvedene so bile še druge manjše ureditve, med njimi dostopna cesta do kmetijskih površin pri
OŠ Boštanj, pri šoli so bili izvedeni tudi ukrepi za umiritev prometa in barvanje talnih označb.
Vrstijo se vlaganja v javne objekte, med njimi v mrliško vežico v Boštanju, sofinancirana je bila
obnova doma na Lukovcu, finančno je občina sodelovala tudi pri obnovi gasilskega doma v
Boštanju, TVD Partizana in drugih. Občina je sodelovala pri zagotovitvi sredstev za zemljišče
za gasilski dom Okič.
Področje vodooskrbe zaznamujejo redna finančna vlaganja – ureditve in nadgradnje na
območju celotne krajevne skupnosti. S ciljem zagotovitve kakovostne pitne vode delujemo na
relaciji krajevna skupnost-občina-Komunala.
Na območju Boštanja je bilo zgrajenega skoraj 10 kilometrov primarnega optičnega voda, ki
omogoča sodobno internetno povezavo.
Na področju predšolske vzgoje in šolstva je Občina Sevnica izvedla projekt energetske
sanacije Osnovne šole Boštanj in telovadnice. V teku so dogovori za ureditev vrtca v objektu
Panorama.
Ureditve igrišč in igral so tudi v drugih krajih krajevne skupnosti.
Med večjimi načrtovanimi investicijami v prihodnjih letih so predvidene naslednje aktivnosti:
-

V sklopu OPPN Radna je predvidena ureditev rondoja, gre za državno investicijo.

-

V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne.
V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo podzemnega kablovoda od TP
Boštanj do TP Radna.
V sklopu sprememb OPPN poslovna cona ob HE Boštanj II je načrtovan tudi tretji
zavijalni pas na glavni cesti G 1-5.
Izvedena bo sanacija vozišča na mostu Jelovec.
V sklopu rednega vzdrževanja bo na LC Jablanica urejena ožina.

 Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila idejno zasnovo (IDZ) ureditev dela območja starega
jedra Boštanja, ki je bila v postopku usklajevana z javnostjo in KS Boštanj. V IDZ so obdelane
ureditve mirujočega prometa, zelenih in športno-rekreacijskih površin, sprehajalne poti in
dostopi ter odstranitve objektov. V lanskem letu so že bila izvedena prva dela, in sicer s
porušitvijo stanovanjske stavbe, na mestu katere je sedaj urejeno makadamsko parkirišče.
Za ureditev ceste od vaškega jedra do G1-5 bo potrebno pripraviti še dodatna izhodišča v
smislu priključevanja na glavno cesto, saj je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni v OPPN
za poslovno cono ob HE Boštanj, kjer je na mestu priključevanja v 2. fazi OPPN možno zgraditi
tudi krožno križišče. Lokalna cesta je bila na prvem delu odseka proti križišču z glavno cesto
G 1-5 v letu 2019 že sanirana, razširjena in obnovljena.
 Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica
Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski
uporabniki: državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni
zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter
enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja.
Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter
kolektivnih pogodbah.
Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Osnovne
plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v
tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na
zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja
za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Javni uslužbenec
lahko na podlagi ZSPJS na delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni razred.
Javni uslužbenci so lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne
več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače. Občina Sevnica pri izračunu mase za plače
upošteva število uslužbencev in uvrstitev zaposlenih uslužbencev v plačni razred ter
upravičenost do dodatkov in drugih nadomestil, ki zaposlenim pripadajo skladno z veljavno
zakonodajo.
 Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa

Svet ECB že od leta 2014 drži roko nad obrestnimi merami pri Banki Slovenije, in od takrat
občine v RS ne morejo več sklepati pogodb za nočne depozite pri komercialnih bankah. Edina
alternativa v izogib tem proračunskim odhodkom bi bila vključitev v EZR države.
S tem bi bila finančna suverenost in neodvisnost občine okrnjena, vsi PPU ter NPU bi morali
preštevilčiti svoje transakcijske račune, dnevno bi bilo potrebno izdelovati likvidnostne načrte,
ki pa so za naslednjih trideset dni zapečateni in niso dovoljena odstopanja. Spremembe so
tudi pri načinu ter možnosti plasiranja likvidnostnih viškov ter iskanju likvidnostnih virov.
Tolikšno normiranje pomeni dobršno spremembo pri poslovanju občine ter PPU in NPU, zato
je Občina Sevnica mnenja, da to prinaša več slabosti kot koristi za vsakodnevno poslovanje.
Najbrž to mnenje deli tudi večina drugih občin v Republiki Sloveniji, saj se jih je do sedaj v EZR
države vključilo manj kot 15 odstotkov.
 Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve
Ocenjena vrednost investicije pri nakupu vozila GVCZD-2 se korigira na podlagi ocene
trenutnih vrednosti podobnih vozil, nadgradenj in opreme na trgu, upoštevajoč vrednosti
primerljivih projektov drugih gasilskih enot v Sloveniji in stroškov izgradnje prizidka gasilskega
doma v Sevnici. Nakup vozila se predvideva v letih 2022/2023.
Odhodki

Stroški (EUR)

Vrednost in vrsta del
Podvozje in nadgradnja (celotno vozilo) z DDV

850.000

Izgradnja prizidka GD

70.000

SKUPAJ stroški za investicijo

920.000

Prihodki
Lastna sredstva (PGD Sevnica)

70.000

GZ Sevnica

100.000

Občina Sevnica

500.000

URSZR

250.000

SKUPAJ stroški za investicijo

920.000

Sredstva Uprave za zaščito in reševanje se pridobijo na osnovi razpisa. Pri investiciji bo treba
ta sredstva predhodno založiti pri plačilu računa, sredstva pa se nato povrnejo skladno z
razpisom.
 Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli
Ureditev križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž je predvidena v sklopu rekonstrukcije
regionalne ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež, od km 6.400 do km 7.580, po projektni

dokumentaciji PZI-513/08, izdelovalca Dolenjska projektiva d.o.o. Začetek rekonstrukcije
regionalne ceste je v NRP 2021–2024 proračuna Republike Slovenije predviden za leto 2022.
S predvidenimi ureditvami na regionalni cesti je usklajena tudi projektna dokumentacija za
ureditev Igrišča in zunanjih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, št. 3189/A-17, izdelovalca
Region, d.o.o.
Občina Sevnica je za ureditev zunanjih športnih površin in ureditve parkirišč v letu 2018
pridobila vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem. Okvirna vrednost
projekta je ocenjena na 400.000 evrov. Projekt zajema in umešča veliko ploščad za športne
igre (košarka, mali nogomet in rokomet), okoli ploščadi se izvede tekaška steza dolžine 130 m
z dvema progama. Športne površine se v celoti ogradijo s panelno ograjo. Med igriščem in
ograjo se uredi zelenica. Obstoječi dovoz do šolo se zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in
izgradnje avtobusnega postajališča ukine.
Projekt je soodvisen od vseh predhodnih faz, ki bodo potekale, od prestavitve kapelice,
ureditve križišča in rekonstrukcije ceste.
Pogodba za »Prestavitev kapele v Šentjanžu« je bila podpisana v letošnjem novembru.
Pogodbeni rok za prestavitev kapele je 6 mesecev. Projekt je skladen s pogoji Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, Območje enote Celje.
 Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž
Idejna zasnova variantnih rešitev za kanalizacijo v Šentjanž je bila narejena v letu 2010. V
Novelaciji študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica,
izdelani leta 2014, je bila povzeta najugodnejša rešitev iz Idejne rešitve za naselje Šentjanž,
št. projekta 53/10, december 2010 (Limnos d.o.o.) s tremi rastlinskimi čistilnimi napravami in
malimi čistilnimi napravami. Lokacija čistilne naprave za zahodni del se je kasneje prestavila
in uskladila z OPN Sevnica. Za vzhodni del dogovora o lokaciji še ni. V tem letu je bila izvedena
predstavitev variantnih rešitev zainteresirani javnosti. Oblikovala se je delovna skupina za
sodelovanje z občino pri iskanju najustreznejših lokacij čistilnih naprav.
 Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko
Odsek lokalne ceste Kal–Svinjsko je v makadamski izvedbi. V preteklih letih je Občina Sevnica
izvedla sanacijo prvega odseka makadamskega dela ceste, skupaj z mostom, ki je bil najbolj
poškodovan. S sanacijo navedenega odseka ceste se je število uporabnikov ceste povečalo,
zato je potrebno slediti potrebam. V letu 2021 se načrtuje pričeti s pridobivanjem soglasja
lastnikov zemljišč, kar je osnova za nadaljnjo izvedbo.
 Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec
Odsek cestišča skozi naselje Leskovec je normalno prevozen. Zaradi starosti cestišča se na
vozišču pojavljajo poškodbe, ki se ob močnih zimah zaradi soljenja in pluženja cestišča še
povečujejo. Prevoznost ceste se vzdržuje z rednim vzdrževanjem, je pa možno z več
korekcijami zagotoviti ustrezno rešitev.
 Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje

Garancijska shema Posavje z ustanovnimi deleži Občin Brežice, Krško in Sevnica ter
Republike Slovenije deluje od leta 2000. Od ustanovitve dalje so bila sredstva preko javnih
razpisov za ugodne kredite v sodelovanju z bankami z garancijami RRA Posavje namenjena
spodbujanju investicijskih vlaganj gospodarstva. V letu 2016 je prišlo do prenove sheme in
sredstva so bila namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali
nacionalnimi sredstvi.
Zaradi nezanimanja vlagateljev je bila v letošnjem letu shema ponovno prenovljena in v javnem
razpisu so bila sredstva namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali
nacionalnimi sredstvi, investicije in obratna sredstva. Sheme de minimis pomoči so podaljšane
za tri leta, in sicer do 31. 12. 2023.
Na Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo je bilo že v preteklosti predlagano, da se denar zaradi
nezanimanja vlagateljev vrne iz Garancijske sheme nazaj v proračun Občine Sevnica. V letu
2021 je v znesku 72.000 evrov predvidena vrnitev sredstev v proračun Občine Sevnica za
namene komunalnega opremljanja poslovnih con. Saldo Garancijske sheme Občine Sevnica
bo po vračilu sredstev ostal v znesku 73.855,38 evrov.
Saldo stanja sredstev po vračilu občinam (v evrih):

OBČINA
PREDLOG
ZMANJŠANJA
SREDSTEV
OBČIN
SALDO
SREDSTEV
PO DVIGU
SREDSTEV
OBČIN

BREŽICE

99.905,58

KOSTANJEVICA
NA KRKI

47.238,46

KRŠKO

SEVNICA

150.000

72.000

194.048,15

73.855,38

RADEČE

BISTRICA
OB SOTLI

SKUPAJ

222.000

3.008,92

2.005,95

420.062,44

 Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici
Po Odloku o ureditvenem načrtu Sevnica–Stari center–centralne dejavnosti URN 32 (območje
Trga svobode) je na območju za HTC-jem predvidena izgradnja kulturnega doma. V letu 2016
je bil na tem območju opravljen odkup stanovanjske hiše in na tem mestu vzpostavljeno
makadamsko parkirišče. Za potrebe umestitve objekta je s postopkom pridobivanja zemljišč
potrebno nadaljevati.
 Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice
do odcepa za Lisco v Krakovem
Odsek Šentjur-Planina pri Sevnici-Sevnica (R27) je v Pravilniku o kolesarskih povezavah
(Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19) naveden kot regionalna državna kolesarska povezava.
Pobuda bo posredovana Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.
V sklopu ureditve potoka Sevnična bo izveden tudi manjkajoči del pločnika na Planinski cesti.
 Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku

Vodovodni sistem Čelovnik je zasebni, in ne javni vodovodni sistem. Enotnost tamkajšnjih
prebivalcev, da bi prešli na javni vodovodni sistem, ni bila nikoli jasno izražena. Glede na
dolgoletno spremljanje problematike je razvidno, da težava pri zagotavljanju neoporečne pitne
vode leži v neustreznem vzdrževanju zasebnega vodnega zajetja in nesoglasju med
uporabniki. S problematiko je seznanjena in se aktivno ukvarja tudi Krajevna skupnost Loka
pri Zidanem Mostu.
Pri zagotavljanju javne oskrbe s pitno vodo je za uspešno realizacijo najprej treba urediti vso
potrebno dokumentacijo. Prvi korak je pridobitev izjav vseh uporabnikov na obstoječem
vodovodu, da želijo, v kolikor je to sistemsko mogoče, preiti na oskrbo iz javnega vodovodnega
sistema. Po tem se izvrši ogled na terenu in pripravi primerno oceno o možnosti priklopa
obstoječega vodovodnega sistema na javni vodovodni sistem. Sledi postopek določitve trase
in podpis služnostnih pogodb vseh lastnikov zemljišč, kjer bi potekal vodovodni vodi. Opisani
so pogoji za nadaljevanje izvedbe, ki pa do danes, iz zgoraj navedenih razlogov, niso bili
doseženi.
 Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež
Odsek lokalne ceste Žirovnica–Radež je v makadamski izvedbi. V sklopu rednega vzdrževanja
lokalnih cest bo Občina Sevnica v letu 2021 izvedla manjša vzdrževana dela, tako da bo cesta
stalno normalno prevozna.
 Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor
Odsek lokalne ceste Rudski most–Razbor je eden izmed odsekov cest, ki je zaradi starosti
cestišča in zahtevnega terena v slabšem stanju. Cesta je kljub temu normalno prevozna.
Občina Sevnica je v preteklih letih preko rednega vzdrževanja zagotovila normalno prevoznost
cestišča in izvedla večji obsek vejevja in podrastja, tako da je izboljšala preglednost in vidljivost
cestišča.
Država in občina sta v zadnjih letih poskrbeli za boljši dostop do vasi Razbor po lokalni cesti
čez Krakovo in državni cesti proti Lisci.
 Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg
V sklopu rednih vzdrževalnih del bo Občina Sevnica pristopila k izvedbi manjših vzdrževalnih
del na navedenih odsekih lokalnih cest. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bo občina
pristopila k sanacijskih delom.
 Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju
V preteklih letih se je v Boštanju oziroma Dolenjem Boštanju zvrstilo več projektov ureditve
kanalizacijskega omrežja, sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja
sekundarne kanalizacije v letu 2012 je potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju
obrtne cone. Celovita ureditev komunalnih vodov je leta 2014 potekala v ulici v spodnjem delu
Boštanja. V letu 2019 je bila izveden primarni kanalizacijski vod na območju starega dela
Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj), na katerega se lahko priključujejo tudi
stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem Boštanju se je letos izvajal projekt
sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na

treh odsekih. Urejanja kanalizacijskega omrežja so potekala tudi v sklopu ureditve prometnic
skozi kraj in komunalnega opremljanja poslovnih con.
Ocenjujemo, da so najnujnejše ureditve na tem področju bile izvedene, k določenim še nujnim
odsekom pa bo Občina Sevnica še pristopila v prihodnjih letih oziroma v okviru tekočega
vzdrževanja.
 Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log
V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-070054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG.
V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne. V letu 2021
predvidevamo pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in peš povezavo med
Radno in Logom.
 Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in
finančnega vidika
Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama sta podpisala pismo o nameri. Vsebina
opredeljuje, da bosta po ustrezni preureditvi objekta (prostorov za vrtec) sklenila najemno
pogodbo za del objekta (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom
zagotovitve novih prostorov za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Lastnik objekta mora ustrezno preurediti prostore za namen izvajanja štirih oddelkov
predšolske vzgoje v skladu z normativi in pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Najemnina znaša
6.000 evrov mesečno in bo fiksna za celotno obdobje najemnega razmerja.
Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne
stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in
manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec bo začel obratovati s 1. septembrom 2021.
 Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun
 Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih
gradbenih projektov
Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in
predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih
projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od
leta 2021 do leta 2025 ter nadaljnja). NRP tako predstavlja načrt investicij in drugih razvojnih
projektov in prioritet občine v štiriletnem obdobju.
S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te
namene, gre za strateško usmeritev naložbenih aktivnosti. V NRP so vključeni odhodki, ki
odražajo razvojno politiko občine.
NRP je sestavni del proračuna Občine Sevnica in se skladno s splošnim in posebnim delom
proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. NRP izkazuje načrtovane izdatke
proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih
štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in
druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in
ekonomski klasifikaciji.
Slednje ima največji vpliv na zagon v NRP-ju načrtovanih aktivnosti. Viri za občinske naložbe
so lahko lastni, med katere štejejo čisti proračunski viri tekočega proračunskega leta, ter
kreditna sredstva in tuji, ki pa so pridobljeni iz razpisov državnega in evropskega proračuna
oziroma njegovih skladov, sofinancerjev, drugih občin, presežkov posrednih proračunskih
uporabnikov, sredstev državne rezerve za naravne nesreče in drugo.
Mnogo načrtovanih projektov je v domeni oziroma upravljanju Republike Slovenije, tu je
uskladitev finančne konstrukcije še poseben izziv tako po višini in deležih sredstev,
sofinancerjih ter vsebini posameznih aktivnosti glede na pristojnosti sofinancerjev.
Običajno že od prve aktivnosti na projektu, ideje oziroma pogovora pa do uvrstitve v vse NRPje (NRP RS in Občine Sevnica ter vsi naložbeni načrti sofinancerjev morajo biti usklajeni) mine
nekaj časa, pogosto pa se dogodi, da se tekom nadaljnjih aktivnosti poslovni dogodki ne
odvijajo po idealni časovnici, zato prihaja do odmikov od načrtovanih, celo dogovorjenih rokov.
Vzroki so različni, na večino Občina Sevnica nima vpliva, da pa do uspešne zaključitve projekta
v takem primeru pride, se prilagaja in tudi tekoče usklajuje načrtovane aktivnosti v NRP-ju.
Vsi proračunski dokumenti imajo dinamičen značaj: Splošni in posebni del proračuna manj, saj
imata enoleten značaj in sta podvržena rebalansiranju med letom, NRP pa ima večletno
zasnovo in kompleksnejšo vsebino in je zato njegova preobrazba bolj dinamična.
 Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave
Višina sredstev za delovanje splošne službe se iz leta v leto minimalno spreminja in se načrtuje
glede na vsakoletne izračune na posameznih proračunskih postavkah.
Med razlogi so spremembe na področju plač, zagotavljanje določenih storitev in sredstev za
delovanje krajevnih skupnosti (od pisarniškega materiala, pošte, upravnega poslovanja,
prevzema poslovnih prostorov – npr. nekdanje pošte, prostori starih šol), nakupa novih
objektov, številnih novih ureditev (električne polnilnice, ribogojnica, itd., kar se odraža na novih
odjemnih mestih za elektriko, strošku komunalnih storitev N).
Povečanje sredstev v splošni službi je razbrati tudi pri vzdrževanju objektov, tako pri tekočih
kot investicijskih stroških, saj Občina Sevnica delno ali v celoti ureja tudi objekte, s katerimi
upravljajo krajevne skupnosti (upravni prostori, večnamenski objekti). Znotraj splošne službe
so zagotovljena sredstva za novogradnje ter vzdrževanje mrliških vežic v občini Sevnica.
Sredstva se zagotavljajo tudi za nakupe zemljišč, objektov, ki so potrebna za investicijska
vzdrževanja cest, javnih površin itd., tudi za geodetske odmere.
Vse več je urejanj premoženjsko-pravnih zadev s področja javne infrastrukture, ki so jih do
sedaj urejale krajevne skupnosti, s prevzemom na občino pa je to strošek občinskega
proračuna. Z odmerami nepremičnin, sklepanjem služnostnih pogodb, nakupi oziroma
menjavami zemljišč se formalno-pravno urejajo razne investicije s področij komunalne
infrastrukture, med njimi cest, kanalizacije, vodooskrbe in druge.

Vse več se iz naslova teh kontov nudi tudi pomoč pri organizaciji raznih prireditev številnim
društvom, pri nakupu opreme, tudi športne, plačajo pa se tudi nepredvideni stroški, kot so
razna nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč pri gradnjah, plačila upravnih taks,
plačilo storitev za strokovna svetovanja za različna področja dela občinske uprave.
 Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti na Lisci
Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerem je bil
prisoten tudi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila Idejna zasnova postavitve
objekta na Lisci za vključitev v mrežo CŠOD pozitivno sprejeta.
Podana je bila informacija, da s strani ministrstva ne morejo zagotoviti financiranja izgradnje
tovrstnega objekta na Lisci. V primeru, da bi Občina Sevnica izgradila objekt in ga tudi
financirala, bi Center šolskih in obšolskih dejavnosti poiskal primerne vsebine in organiziral
izvajanje.
 Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem
Mostu
Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu redno zagotavlja sredstva za pisarniški material in
storitve (nabava kuvert, papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega
materiala), za poštne storitve (za pošiljanje položnic za vodarino Razbor in Okroglice),
sredstva za gostinske storitve in nabavo napitkov (ob kulturnih prireditvah, otvoritvah,
sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta).
Sredstva namenja tudi za obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih
starostnikov ob njihovih jubilejih, žalne aranžmaje.
Krajevna skupnost poravna tudi stroške za porabo električne energije v prostorih KS, za
večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.
Mesečno plačuje tudi komunalne storitve, stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni
telefon, plačilo internetnih storitev in prispevek za priključitev na širokopasovno omrežje.
Plačuje se tudi uporabnina za T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju, katerega
dobavitelj je Petrol, d. d. Ljubljana, tar nakup kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane v
Loki. Sredstva za urejanja kraja so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju
KS – cvetlično zasaditev na trgu v Loki pri Zidanem Mostu, na Bregu, na Razborju in v
Šentjurju, nakup škropiv za zatiranje plevela.
Postavka sejnine udeležencem odborom predstavlja načrtovane stroške za izplačilo
nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta.
Načrtovan je tudi strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za javna
plačila. Drugi operativni odhodki krajevne skupnosti pa zajemajo stroške odvetniških storitev,
servisiranje gasilnih aparatov, izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni
mogoče razporediti na druge postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.
V letu 2020 je bila na ta konto prikazana realizacija v zvezi izdelave Knjige o KS Loka. Z Ženjo
Gerjevič Zelič je bila sklenjena pogodba o sodelovanju z namenom izvedbe raziskave o
življenju in delu zasluženega Ločana, narodnega buditelja, sadjarja, kronista in pesnika
Dragotina Ferdinanda Ripšla ob 200-letnici njegovega rojstva z namenom izdaje knjige v
pogodbene znesku 6.000 evrov. V letu 2021 bodo nastali še stroški glede tiska in fizične izdaje

knjige. Za celoten konto je ocenjena poraba sredstev v znesku 4.000 evrov. Če se bodo
izkazali stroški izdaje za nižje od predvidenih, se bodo sredstva prerazporedila na konto
vzdrževanja cest.
 Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca
Občina Sevnica je v letu 2018 na podlagi konkretnih pobud zasebnih investitorjev dopolnila in
spremenila OPPN za del območja poslovne cone Blanca (bivši rudnik nekovin). Na podlagi
določitve novih parcel v OPPN je investitor del zemljišč za svoje potrebe že odkupil. Občina je
naročila tudi izdelavo projektne dokumentacije za prometno in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, kar je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutna gospodarska
situacija verjetno onemogoča nadaljevanje aktivnosti investitorja v zvezi s pričetkom
infrastrukturnih ureditev in gradnje proizvodno-poslovnega objekta.
V osrednjem območju naselja Blanca pa je občina na podlagi pobud KS Blanca in PGD Blanca
v letu 2018 pristopila k ureditvi medsebojnih lastniških razmerij med lastnikom zemljišč ter
Občino in parcelaciji zemljišč, ki so potrebna za širitev oz. dograditev gasilskega doma Blanca.
Območje se obravnava širše, saj je v OPN namenjeno novi stanovanjski pozidavi, je pa v
zasebni lasti predvsem enega lastnika zemljišč. Izdelan je bil geodetski načrt za celotno
območje, na podlagi opravljenih sestankov in dogovorov pa je bil pripravljen predlog
parcelacije za odkup zemljišča za dozidavo gasilskega doma in ureditev nove dovozne ceste
do celotnega območja, ki s severni strani zaradi posegov v zasebna zemljišča ni mogoča.
Po uskladitvi dogovorov z lastnikom, KS Blanca, PGD Blanca in Občino Sevnica s sklenitvijo
pogodbe bo izvedena parcelacija in načrtovani gradbeni posegi.
V nadaljevanju bo moral lastnik zemljišč podati pobudo za uvedbo OPPN za območje nove
stanovanjske pozidave na Blanci, občina pa bo zagotovila strokovne podlage, s katerimi bodo
določena merila in pogoji za ureditev območja OPPN z navezavo na urbanistični koncept
razvoja in širitve Blance.
 Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma
na Blanci
Občina Sevnica je skupaj s Krajevno skupnost Blanca in Prostovoljnim gasilskim društvom
Blanca letos pristopila k celoviti ureditvi kompleksa objektov na Blanci, v sklopu katerega je
tudi večnamenski dom na Blanci. Izvedena je bila geodetska odmera zemljišča, sledi pa še
izdelava etažnega načrta, zemljiškoknjižna ureditev. Zaradi predvidene rušitve stare kurilnice
in širitvi objektov bo Občina Sevnica pristopila tudi k celoviti projektni rešitvi ogrevanja
objektov.
 Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica
Redno usklajevanje med Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo je ena od nalog Občine Sevnica, kljub temu, da je državna cestna mreža v
pristojnosti države.
Izgradnja državne infrastrukture na lokalni ravni je odvisna od zagotovitve sredstev v
vsakoletnem državnem proračunu in je skladna s prioritetami potreb na ravni države. Občina
Sevnica izpostavlja potrebe za urejanje državnega omrežja, ki je zelo pomembno za razvoj

lokalne skupnosti. Zato redno sodeluje pri pripravi projektnih dokumentacij, pri načrtovanju
ureditev, pri pripravah in izvedbah projektov, pa tudi pri načrtovanju vzdrževanja.
Na sestanku v mesecu juliju sta DRSI in Občina Sevnica razpravljali o vseh aktualnih
aktivnostih in pobudah za realizacijo državnih projektov z območja sevniške občine. Občina
Sevnica bo na DRSI posredovala predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–
Račica in predlagala, da se projekt uvrsti v državne programe za pričetek izvedbe v letu 2022.
 Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju,
ki ni zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica
Na osnovi sprejete Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na
območju občine Sevnica, ki jo je Občinski svet Občine Sevnica sprejel leta 2014, je za naselje
Račica predvideno čiščenje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Na osnovi te
Novelacije je pri rekonstrukciji ali novogradnji stanovanjskih objektov potrebno vgraditi male
čistilne naprave.
Iz male čistilne naprave je v tem primeru možen priklop na obstoječo kanalizacijsko cev, skozi
katero bi očiščene odpadne vode nato vodile v obstoječ odprt jarek.
 Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva
nameni več sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij
Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva nameni preko 80 tisoč evrov subvencij in
nepovratnih sredstev na podlagi priglašene sheme pomoči skupinskih izjem Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. V pravilniku so
določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, in sicer za naslednje ukrepe:
-

pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja,
pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev,
podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja
podeželja in
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.

Poleg subvencij in nepovratnih sredstev Občina Sevnica izvaja tudi druge aktivnosti, s pomočjo
katerih pomaga kmetijstvu in kmetom iz sevniške občine.
Občina Sevnica je kmetijska občina, zato na različne načine podpira aktivnosti na področju
kmetijstva.
Pospešuje, širi in nadgrajuje verigo trajnostne lokalne oskrbe s hrano. Kratka pot od
pridelovalca do potrošnika ima zelo pozitivne okoljske učinke, seveda pa je pridelava poljskih
in sadjarskih pridelkov ter raznih drugih živilskih izdelkov na kmetijah zelo pomembna

gospodarska dejavnost, ki številnim daje delavno mesto. Tako pridelava kot prireja se izvajata
na sonaraven način.
Stik s kupcem je v procesu prodaje ključnega pomena, zato je pomembno kakovostno
omogočati, da se kmetje lahko predstavijo ter svoje pridelke in izdelke in prodajajo na kmečkih
tržnicah. V Sevnici je ta pričela delovati leta 2007, leta 2014 pa je bila razširjena in dopolnjena
z novimi, sodobnimi stojnicami, ki oživijo vsako sredo, petek in soboto med 8. in 12. uro. Na
stojnicah se lahko kupi vse vrste sveže zelenjave in ozimnico, sadje, sezonsko jagodičevje,
razne domače moke, kruh, potice, drobno pecivo, testenine, žganja, med in medene izdelke,
zelišča, mleko, sir, skuto, jogurte in razne druge mlečne produkte, jajca, oreščke, vrtnine,
šparglje, ekološke pridelke in mnoge druge domače dobrote. Ker so večinoma pridelane na
integriran in ekološki način, jih odlikuje zdrava narava z veliko vitamini, antioksidanti, minerali
in hranili – skratka za zdravo telo številne pozitivne lastnosti. Izdelki domače predelave prav
tako ne vsebujejo raznih konzervansov, barvil in drugih škodljivih kemikalij. Ozaveščeno
prebivalstvo vse to zelo ceni in spoštuje, kar dokazuje velik obisk tržnice skozi vse leto.
Leta 2012 je pričela veljati novela Zakon o javnem naročanju, ki je dovolila, da se lahko 20 %
celotne dobave hrane odda neposredno lokalnim dobaviteljem. Že v naslednjem letu je Občina
Sevnica to možnost predstavila javnim zavodom (šolam in vrtcu) in pričela z izvajanjem
javnega naročila za javne zavode z upoštevanjem zakonske možnosti 20 % vključenosti lokalih
dobaviteljev hrane. Izven postopka javnega naročila je sedaj vključenih okrog 30 različnih
dobaviteljev. Dobavljajo zelo pestro ponudbo od zelenjave, sadja, mesa, mleka in mlečne
izdelke, jajca, med, meso, domači kruh, sokovi, pomembni so tudi ekološki izdelki (meso,
moka).
Občina Sevnica si prizadeva, da bi bil delež lokalne dobave izločen iz JN višji od 20 %. Pobuda
o povečanju je bila poslana tudi na Ministrstvo za javno upravo, ki je v odgovoru zagotovilo,
da ko se bo spreminjala evropska zakonodaja, ki ureja javno naročanje, bo Slovenija podala
predlog povečanja tega deleža, ki bo izvzet iz postopkov javnega naročanja.
V sodelovanju s kabinetom župana je bila kreirana nova spletna stran oziroma spletni imenik,
ki zbira informacije o lokalnih ponudnikih (www.domace.sevnica.si).
Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7
izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in
opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, je občina skupaj s KŠTM
razvila skupno kolektivno blagovno znamko. Ocenjeni so bili že 3 razredi produktov, in sicer:
rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelki in živilski izdelki
ter jedi in pijač, postreženih na gostinski način.
Podeljeni so bili prvi certifikati kolektivne blagovne znamke (KBZ) Sevnica Premium. Za
naslednje leto se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ Sevnica
Premium za namestitve v občini Sevnica.
Nova KBZ Sevnica Premium, ki je nastala v okviru Strategije razvoja turizma občine Sevnica
2019–2024, je zaživela začetka leta 2020, in takrat so bili tudi podeljeni prvi certifikati
kakovosti. Lastnik KBZ Sevnica Premium je Občine Sevnica, nosilec KBZ pa KŠTM Sevnica.
Certifikat kakovosti do danes tako nosi 5 rokodelskih izdelkov treh ponudnikov, 48 živilskih
pridelkov in izdelkov dvanajstih ponudnikov in 19 jedi in pijač postreženih na gostinski način,
ki se jih dobi pri sedmih ponudnikih v naši občini. Tem se je v oktobru pridružil še naziv Hiša
gastronomije Sevnica Premium, ki ga je prejela Gostilna Repovž iz Šentjanža.

Ponudnike, katerih izdelki nosijo certifikat Sevnica Premium, se najde na spletni strani
www.visit-sevnica.com v zavihku Sevnica Premium. Obiščejo pa se lahko tudi na sobotni
kmečki tržnici v Sevnici
Za naslednje leto pa se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ
Sevnica Premium še za namestitve v občini Sevnica.
 Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu
Občina Sevnica s postavljanjem igral in fitnes naprav omogoča možnost rekreacije vseh
občanov. Lokacije postavitev igral so usmerjene v tista naselja, kjer je za to podan interes, kjer
je zemljišče v javni rabi in kjer je večje število uporabnikov. Na Bregu sta že dve lokaciji, kjer
se razvija športna dejavnost, zato je to smiselno upoštevati.
Pred postavitvijo igral, ki bi lahko bila izvedena v letu 2021, bo za določitev lokacije potrebno
sodelovanje med Krajevno skupnostjo Loka, s predstavniki PGD Breg in občino.
 Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje
Občina Sevnica je v preteklih letih izvedla sanacijo najbolj poškodovanih odsekov lokalne
ceste na relaciji Drožanje–Metni Vrh.
V letu 2021 načrtuje sanacijo plazovitega območja pred mostom čez Drožanjski potok v naselju
Brezje, ki zmanjšuje širino cestišča ter s tem ogroža varnost udeležencev v prometu.
 Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol
V kraj Čanje je dostop mogoč po štirih cestah, pri čemer ima vsaka omejitev za neoviran dostop
tovornih vozil. Zato je bila s krajevno skupnostjo že realizirana ureditev ceste čez Gradec.
Cesta Lončarjev Dol–Čanje je kot številne druge potrebna sanacije.
Predlog je, da se v letu 2021 prične z urejanjem zemljiških razmerij in da se izvede sanacija
najbolj poškodovanih delov.
 Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance
S strani DRSI je Občina Senica v oktobru 2020 prejela dopis, v katerem je navedeno, da je
preplastitev ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica, med km 13,2 in 14,4 (Dolnje
Brezovo-HE), v planu preplastitev predvidena za leto 2021.
 Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane
Gale Sevnica
V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-200019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO, na katerem je za leto 2021 planiranih 181.200 evrov.
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini okrog
160 metrov, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.

Predvidena je gradnja kanalizacije in elektro-kabelskih vodov, sanacija podpornih zidov,
rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika. V izdelavi je projektna
dokumentacija. Gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter elektro vodov.

 Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce
Občina Sevnica se zaveda pomena dobrega sodelovanja lastnikov celotnega območja Lisce.
Sestanek je bil predviden ob prevzemu novega najemnika, vendar v letošnjem letu zaradi vseh
omejitev, tega ni bilo mogoče organizirati.
Ko bodo razmere to dopuščale, bo Občina Sevnica organizirala širši sestanek tudi z lastniki
mejnih zemljišč na območju Lisce.
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za leto 2021

I. SPLOŠNI DEL ...............................................................................................................................................................................22
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI

-503.427 €....................................................................................22

20.544.255 € ...............................................................................................................22

5.185.625 € ..............................................................................................................................22

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.013.654 € ................................................................................................22

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

3.586.961 € ............................................................................................................22

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

160.010 €...................................................................................22

35.000 € ......................................................................................................................23

390.000 € ..............................................................................................................................................23

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

8.191.852 € ..........................................................................................................................23

515.458 € .........................................................................................................................................23

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.631.230 €..............................................................................23

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

454.052 € ..................................................................23

2.591.113 € .......................................................................................................23

6.596.965 € .................................................................................................................24

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.596.965 € ...........................................................................................24

569.813 € ................................................................................................................24

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70 DAVČNI PRIHODKI

469.813 € ........................................................................24

20.040.828 € ..........................................................................................................24

14.377.810 € ...........................................................................................................................24

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

13.080.003 € .....................................................................................................24

968.005 € .......................................................................................................................24

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

329.302 €...................................................................................................25

500 €................................................................................................................................................25

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.476.382 €........................................................................................................................25

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

1.694.003 € ......................................................................25

9.000 € ..............................................................................................................................26

712 Globe in druge denarne kazni

17.400 €...........................................................................................................26

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

96.738 €................................................................................................26

659.241 € ...................................................................................................................26
345.000 € ........................................................................................................................27

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

15.000 € ...........................................................................................27

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI

330.000 € .........................................................27

2.841.636 € ...................................................................................................................28

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.173.957 € ...............................................................28

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
C. RAČUN FINANCIRANJA

1.667.679 € .................31

-296.573 € ....................................................................................................................35

5 RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE

100.000 € ..................24

1.038.028 € ...........................................................................................................................35

370.728 € ....................................................................................................................................35

500 Domače zadolževanje
55 ODPLAČILA DOLGA

370.728 €......................................................................................................................35
667.300 € ..............................................................................................................................35

550 Odplačila domačega dolga

667.300 € ..............................................................................................................35

II. POSEBNI DEL .............................................................................................................................................................................37
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1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

77.000 € ..................................................................................................................................37
77.000 € ......................................................................................................................................37
77.000 € ......................................................................................................................................37

01019001 Dejavnost občinskega sveta

77.000 € ..................................................................................................37

01101 Stroški dela občinskega sveta

48.000 € .................................................................................................38

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
01105 Delovanje političnih strank
2000 NADZORNI ODBOR

6.000 €..................................................................................38

23.000 € ........................................................................................................39

9.290 € .............................................................................................................................39

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor

9.290 € .......................................................................................39

9.290 € ........................................................................................................................................40

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

9.290 €.................................................................................................40

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

3.850 € ...............................................................................................40

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora
02204 Delovanje Nadzornega odbora
3000 ŽUPAN

150 € ...........................................................................................41
5.290 € ..................................................................................................41

419.570 € .....................................................................................................................................................42

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

174.648 € ....................................................................................................................................42
174.648 €.....................................................................................................................................42

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

174.648 € .......................................................................................43

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
01302 Materialni stroški urada župana

65.698 € .........................................................................43

108.950 € ............................................................................................44

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

20.000 € ................................................................................................46

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 € ...........................................................................................46

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 € ..............................................................................................46

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

20.000 € ........................................45

74.922 € .............................................................................47

67.260 € ..................................................................................................................................47

18039003 Ljubiteljska kultura

67.260 € ...................................................................................................................48

18305 Transferi neprofitnim organizacijam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

67.260 € ........................................................................................49

7.662 € .............................................................................................................49

7.662 € .........................................................................................................................50

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb

7.662 €..................................................................................50

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

150.000 € .................................................................................51

2303 Splošna proračunska rezervacija

150.000 € .....................................................................................................51

23039001 Splošna proračunska rezervacija

150.000 € ........................................................................................51

23410 Splošna proračunska rezervacija

150.000 € ..........................................................................................52

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

2.293.805 € .....................................................................52

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

13.000 € ................................................................................................53

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04401 Oglaševanje občinske uprave
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

13.000 € ........................................52

13.000 € .....................................................................................53
13.000 € ..................................................................................................53

1.706.805 € .....................................................................................................................54
1.706.805 € ............................................................................................................54

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave

1.494.805 € ........................................................................................54
1.120.745 € ..............................................................................................55
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06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

58.500 € ......................................................................56

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU
06423 Prevozni stroški in storitve OU

104.500 €.................................................................57

17.055 € .................................................................................................58

06424 Izdatki za službena potovanja OU

4.470 € .............................................................................................59

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

127.700 € ...........................................................................59

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

61.835 € ...............................................................................62

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 212.000 €
06440 Vzdrževanje objektov in opreme

190.500 €............................................................................................62

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
06441 Nakup osnovnih sredstev

66.000 €.........................................64

18.500 € .........................................................................................................64

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

2.000 € .................................................................65
4.000 €..........................................................................65

10.000 € ..................................................................................65

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.000 € .......................................................................65

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

1.000 € ....................................................65

500 € .............................................................................65

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000 € ........................................................................65

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16459 GEODETSKE STORITVE

574.000 € .........................65

60.000 € .....................................................................66

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1603 Komunalna dejavnost

60.000 € ...........................................................66

60.000 € ........................................................................................................67

98.000 €...........................................................................................................................67

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

98.000 € .........................................................................68

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

98.000 € ...........................................................................68

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

45.000 €.........................69

28.000 € ............................................69

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

25.000 € .................69

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 416.000 €
16069002 Nakup zemljišč

..62

..69

416.000 € .......................................................................................................................69

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

416.000 € ..................................................................................................................70

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ
4002 ODDELEK ZA FINANCE

702.300 € ................................................................................................................71

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

406.000 € ............................................................................................71

702.300 € ........................................................................................................71

702.300 € ................................................................................................................71

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 702.300 €
22401 Plačilo obresti bankam

.................71

35.000 € ..............................................................................................................72

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

452.658 € ..................................................................72

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

6.798.580 € ................................................................................73

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

214.642 € ..........................................72

353.500 € ..............................................................................73
353.500 €.................................................................................73

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

38.500 € ......................................................74

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

5.000 €............................................................................................74

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

1.000 € ................................................................................................75
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07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

23.000 € ......................................................................................75

07404 Študije na področju civilne zaščite

10.500 € ..........................................................................................75

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

315.000 € ..........................................................76

215.000 € ......................................................................................76

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

100.000 € ........................................................77

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

100.000 € ..................................................................77

14.350 € ..........................................................................................................77

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

14.350 € ................................................................................................78

14.350 € ....................................................................................................................78

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

350 € ......................................................78

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo

10.500 € ..................76

14.000 €.........................79

40.000 € ..........................................................................................79

40.000 € ............................................................................................................................................79

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40.000 € ....................................................................................80

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

40.000 € ....................................................................................80

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

40.000 € .......................................80

47.790 € ...........................................................81

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 47.790 €
12049001 Oskrba s plinom

...............81

47.790 € .......................................................................................................................81

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

10.000 € .............................................................................................81

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

10.000 € ............................................................82
37.790 € ....................................................................82

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

2.969.835 € ..................................................82

2.965.379 € .......................................................................................................82

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.063.360 € ..........................................................83

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.063.360 € .................................................................83

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.615.869 € .......................................................84

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

1.528.509 € ................................................................84

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

38.400 € ...........................................................................87

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

50.000 € .....................................87
810.109 € ..........................................87

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

120.000 € ....................................................87

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

100.000 € ......................................................87

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

100.000 € ............................................87

100.000 € ..........................................................87
180.000 €.................................................................87

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
13407 Študije na področju cestne infrastrukture

30.000 € ...................87

87.360 € ...............................................................................87

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

10.000 € .............................................90

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

15.000 € ................................90

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

6.750 € .................................90

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

5.000 € ...................................................90
25.000 € .........................................90
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OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

1.200 € ..........................................................90

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

13410 Avtobusna postajališča

1.200 € ................................................90

1.200 € ..............................................................90
1.200 €.....................................................................90

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
13029003 Urejanje cestnega prometa

12.000 € .......................................................90

73.000 € ....................................................................................................90
31.000 € .............................................................................................................91

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
13411 Parkirišča

8.810 € .............................90

29.000 € ...................................91

42.000 € ....................................................................................................................................91

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
13029004 Cestna razsvetljava

213.150 € ...............................................................................................................92

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

98.150 € ................................................................................................92

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.000 € ...................................................................................92

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

75.000 € ..........................................................................93

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
1306 Telekomunikacije in pošta

42.000 € .................................................92

75.000 € ...............................................................93

4.456 € .....................................................................................................................93

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav

4.456 € ............................................................94

1.456 € ..............................................................................................94

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
13441 Razvoj pametnega mesta

1.456 € ....................................................94

3.000 € ...........................................................................................................94

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

3.000 € .....................................................................95

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

805.846 € ...............................................................................95

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

772.146 € .............................................................................95

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

36.000 € ...............................................................................................96

36.000 € ...................................................................................................................96

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

17.000 € ...........................................................97

18.000 € ...............................................................................97

736.146 €....................................................................................................97

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

199.763 € ....................................................................97

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

184.763 € ..........................................................................98

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
15411 Gradnja kanalizacij in ČN

15.000 € ......................................................................98

509.183 € .......................................................................................................98

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

153.000 € ............................................99

183.695 € ....................................................99

25.000 €....................................................................99

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE
15414 Gospodarske javne službe

5.000 € .........................................................................................................99

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.000 € ............................................................................99

22.200 € ....................................................................................................99
33.700 € ...................................................................................................100

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15501 Urejanje vodotokov

147.488 € ...................99

33.700 € ................................................................................100

33.700 € ..................................................................................................................101

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

30.000 € ...............................................................................101
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

115.000 € .................................................................102

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401 Urbanizem in geodetske storitve
OB110-07-0074 URBANIZEM

2.327.259 € ....................101

40.000 € .........................................................102

40.000 € ...........................................................................................103

40.000 € .......................................................................................................103

16029003 Prostorsko načrtovanje

75.000 € .........................................................................................................103

16405 Strateško načrtovanje

75.000 € .............................................................................................................104

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 € ...................................................................................105

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

30.000 € .....................105

25.000 € ....................................................................................105

1603 Komunalna dejavnost

1.890.259 € ....................................................................................................................105

16039001 Oskrba z vodo

1.364.959 € ...................................................................................................................106

16411 Študije o vodooskrbi

28.000 € ................................................................................................................106

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

9.000 €........................................................107

1.336.959 € ....................................................................................107

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000 € .............................................108

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
16039003 Objekti za rekreacijo

1.172.979 € .................................108

25.300 €..............................................................................................................108

16406 Objekti za rekreacijo

25.300 € ................................................................................................................108

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin

25.300 € .............................................................................109

500.000 € .............................................................................................109

500.000 € ..........................................................................................................109

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 € ...............................110

250.000 € ................................................................................................110

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 € .....................................................................................110

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

80.000 € ....................................................................................111

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

170.000 € ....................................................................111

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

80.000 € ...............................................................111

120.000 € ......................................................................111

50.000 € ......................................................................................112

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 72.000 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

72.000 € ..................................................................................................113

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

72.000 € ...............................................................113

30.000 €......................................................................................114

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

240.000 € ......................................114

240.000 € ....................................................................................................................115

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
10403 Javna dela

42.000 € .........................114

240.000 € ...............................................................................114

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

112

240.000 € ..........................................................115
8.562.217 € ......................................................................115

55.000 € ............................................................................................................115
55.000 € ............................................................................................................116
55.000 €.........................................................................................................116

55.000 €.................................................................................................................................117
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

498.000 € ....................................................................................................................117

16.000 €.............................................................................................................................118

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

16.000 € ............................................................................................118

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000 € ............................................................................................119

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV
1707 Drugi programi na področju zdravstva

10.000 € ...................................119

10.000 € ...........................................................................120

482.000 € ...........................................................................................120

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

460.000 € .................................................................................................120

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

160.000 € ..........................................121

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV
17079002 Mrliško ogledna služba

300.000 € ...................122

22.000 € .........................................................................................................122

17420 Mrliško pregledna služba

22.000 € ........................................................................................................122

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.471.477 €.......................................................................123

27.200 € ..........................................................................................................123

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.000 € ...........................................................................................124

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18029002 Premična kulturna dediščina

20.000 € ........................124

7.200 € ..................................................................................................124

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
1803 Programi v kulturi

300.000 € ................121

7.200 € ...........................................................................125

739.722 € ..............................................................................................................................125

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18401 Knjižnična dejavnost

410.580 € ..............................................................................................126

388.320 € ..............................................................................................................126

18404 Posavska potujoča knjižnica
18039002 Umetniški programi

22.260 € ..................................................................................................127

236.142 € .............................................................................................................128

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

236.142 € ..................................................................................128

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
18039003 Ljubiteljska kultura

87.000 € .................................................................................................................129

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000 € ......................................................................................130

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
18039005 Drugi programi v kulturi

72.000 € ............................................................131

6.000 €...........................................................................................................132

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000 € ..........................................................................................132

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
1804 Podpora posebnim skupinam

6.000 € .................................133

5.600 € .............................................................................................................133

18049001 Programi veteranskih organizacij

5.600 € ..........................................................................................133

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

33.500 € ..............129

5.600 € ........................................................133

698.955 € .......................................................................................................134

537.758 € ...................................................................................................................134

18420 Transferi za športne dejavnosti

399.958 € ............................................................................................135

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

137.800 € ..........................136

40.000 € .......................................................137

20.200 € ................................................................................137

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI

31.850 € ................136

45.800 €.............................137

30.000 € ......................................................................................137
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18059002 Programi za mladino

161.197 € ...........................................................................................................137

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

161.197 € ........................................................................................138

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.
19 IZOBRAŽEVANJE

5.352.740 € ..................................................................................................................................139

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

2.000 € .........................139

3.354.900 € .............................................................................................139

3.354.900 €.....................................................................................................................................140

19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

449.000 € ..............................................................................141

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

449.000 € ..............................................................141

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

100.000 € ......................................................141

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
19406 Vrtci v občini Sevnica

50.000 € ................142

50.000 €...............................................................142

2.420.000 € .........................................................................................................142

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

200.400 € ..................................................143

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

30.000 €.........................................................................143

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

4.000 € ...........................................................................144

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

3.500 € ...........................................................................145

5.000 € .......................................................................................................145

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

143.000 € ...........................................................144

1.183.010 € ......................................................................................146

1.034.010 € ...............................................................................................................146

19411 Transferi v osnovne šole

419.500 € .......................................................................................................147

19413 Investicijski transferi šolam

300.000 € ...................................................................................................147

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

300.000 € ................................................................147

160.000 € .................................................................................147

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

80.000 € ....................................................................................148

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA
19417 Varstvo vozačev

40.000 € ..............................................148

40.000 € ............................................................................148

28.000 € .......................................................................................................................148

19418 Šolska tekmovanja

16.000 €...................................................................................................................149

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

100.000 € ............................................................149

6.510 € .............................................................................................................150

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
19039002 Glasbeno šolstvo

4.000 € ..........................................150

149.000 € .................................................................................................................150

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

44.000 € ........................................................................151

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

105.000 € ..........................................151

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000 € ..................................................152

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
1906 Pomoči šolajočim

100.000 € .................................................152

814.830 € ..............................................................................................................................152

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

814.830 €...............................................................................................152

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
20 SOCIALNO VARSTVO

814.830 € ........................153

1.185.000 € ..........................................................................................................................154

2002 Varstvo otrok in družine

66.000 € .....................................................................................................................154

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000 €...........................................................................................154

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000 € ............................................................................................155
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.119.000 € ....................................................................................155

20049002 Socialno varstvo invalidov

172.000 € ..................................................................................................156

20401 Socialni transferi posameznikom
20049003 Socialno varstvo starih

172.000 € .........................................................................................156

805.000 € ........................................................................................................157

20410 Center za socialno delo Sevnica

69.000 € ...........................................................................................157

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

736.000 € ...............................158

94.000 € ..............................................................................159

94.000 € ......................................................................................................................159

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev
20404 Dejavnost Rdečega križa

48.000 € .............................................................................160

20.000 €.........................................................................................161

27.000 € ........................................................................................................162

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

1.000 € ............................................................162

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1.482.333 € ...........................................................163

4.000 € ..............................................................................................................163
4.000 € ..............................................................................................................163

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.000 €...........................................................................................................164

10401 Spodbujanje zaposlovanja

4.000 €........................................................................................................164

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.000 € .............................165

397.908 € ......................................................................................165
377.908 € .........................................................................................166

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

53.000 € ............................................................................166

40.000 € ........................................................................................167

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

40.000 €..................................................168
13.000 € ..........................................168

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu

322.908 € .....................................................................168

4.700 € ...........................................................................................................169

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
11408 Razvoj podeželja

13.000 € ......................168

6.000 € ................................................................................170

294.208 €....................................................................................................................170

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA
OB110-17-0038 RIBA JE IN

5.000 €.............................................................................................172

16.600 € ..........................................................................................................172

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

821 € ..........................................................................172

248.557 € .................................................................................172

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

15.000 € .........................................................................172

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000 €.........................................................172

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

6.000 € ...............................173

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji

10.000 € ......................173

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.
11029003 Zemljiške operacije

10.000 €....................174

2.000 €..................................................................................................................174

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

2.000 € ................................................................................................174

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.000 € .....................173

2.000 € ..................................175

20.000 € .............................................................................................................175

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

20.000 € ....................................................................................175
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11406 Zapuščene živali

20.000 € ......................................................................................................................175

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

82.000 € .....................................................176

82.000 € ..........................................................................................................176

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone

50.000 € ..........................................................177

50.000 € .............................................................................................177

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
13029003 Urejanje cestnega prometa
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

50.000 € .................................177

32.000 € ..................................................................................................177
22.000 € ...................................................................................................178

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

10.000 € ...................................178

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
14 GOSPODARSTVO

10.000 €............................179

940.425 € ....................................................................................................................................179

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

340.384 € .......................................................................179

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

340.384 € .....................................................................180

288.635 € .......................................................................................181

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000 € ..................................................183

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

50.000 € ..........................183

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
14406 Delovanje RRA

7.000 € .......183

199.531 € ..........................183

3.904 € ................................................................................................183

51.750 €.........................................................................................................................183

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

15.144 € ....................185

463 € .........................................................................185

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

600.040 € ........................................................................185

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

600.040 €.......................................................................186

14420 Turizem

600.040 € ...................................................................................................................................187

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

50.000 € ...........................190

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

41.000 €...............190

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

1.500 € .........190

285.016 € .................190

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15.000 € ...............................................................................190

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15.000 € .............................................................................191

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15.000 €....................................................................................................191

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

15.000 € ..............................................191

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

15.000 € .................................192
7.000 € ...........................192

1603 Komunalna dejavnost

7.000 €...........................................................................................................................192

16039001 Oskrba z vodo

7.000 € ..........................................................................................................................193

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

7.000 € ..................................193

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

7.000 € ...................................193

19 IZOBRAŽEVANJE

36.000 € .......................................................................................................................................193

1906 Pomoči šolajočim

36.000 € ................................................................................................................................194

19069003 Štipendije

36.000 € ................................................................................................................................195

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
5000 KS BLANCA

36.000 € .....................................................................................................195

51.645 € ..........................................................................................................................................196
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.606 € ........................................................................................................................196

0603 Dejavnost občinske uprave

12.606 € ...............................................................................................................196

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca

12.073 € ...........................................................................................196
4.300 € .......................................................................................................197

60002 Pisarniški material - KS Blanca

326 €...................................................................................................197

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.800 € .....................................................................................................197

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

3.489 € ............................................................................198

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

2.158 € .........................................................................198

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 533 €
60007 Upravljanje z premoženjem

533 € .........................................................................................................199

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

36.240 € .............................................................200

36.240 € ....................................................................................201

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.800 € .............................................................................201

2.800 € ..................................................................................................................................201

18039003 Ljubiteljska kultura

2.800 € ...................................................................................................................202

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
5001 KS BOŠTANJ

36.240 € .....................................................200

36.240 € ..........................................................................................................200

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1803 Programi v kulturi

.......199

2.800 € .................................................................................................202

201.894 € .....................................................................................................................................203

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

17.239 € ........................................................................................................................203

0603 Dejavnost občinske uprave

17.239 € ...............................................................................................................203

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

17.239 € ...........................................................................................203
400 € ....................................................................................................204

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

3.372 €.....................................................204

13.467 € ..................................................................................205

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

112.455 € ...................................................206

112.455 € ........................................................................................................206

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

112.455 € ...........................................................206
112.455 € ..........................................................207

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

60.200 € .........................207

1603 Komunalna dejavnost

60.200 €.........................................................................................................................208

16039001 Oskrba z vodo

58.200 € ........................................................................................................................208

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

58.200 € ...................................................................................................208

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16072 Urejanje pokopališč

2.000 € ...................................................................................................................210

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

12.000 € ...........................................................................210

12.000 € ................................................................................................................................211

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € .................................................................................................................211

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
5002 KS KRMELJ

2.000 € .........................................................................209

12.000 € ..............................................................................................212

27.657 € ..........................................................................................................................................212

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

11.176 € ........................................................................................................................212
11.176 € ...............................................................................................................212

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

11.176 € ...........................................................................................213

1.498 € .........................................................................................................213
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60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

3.859 € ..............................................................................214
5.820 € ........................................................................................214

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13.180 € .....................................................215

13.180 € ..........................................................................................................215

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.180 € .............................................................216

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

13.180 €..............................................................216

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.300 € .............................................................................217

3.300 € ..................................................................................................................................217

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 € ...................................................................................................................218

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
18039005 Drugi programi v kulturi

2.300 € ..................................................................................................218

1.000 €...........................................................................................................218

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
5003 KS LOKA

1.000 €.......................................................219

62.522 €.................................................................................................................................................219

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

18.829 € ........................................................................................................................219

0603 Dejavnost občinske uprave

18.829 € ...............................................................................................................219

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

17.609 € ...........................................................................................220
2.203 € .....................................................................................................220

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka
60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

6.166 € ..............................................................................221

9.240 € ...........................................................................................221

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.220 €
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.220 € ...................................................................................222

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

222

31.303 € .....................................................223

31.303 € ..........................................................................................................223

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

31.303 € .............................................................223

31.303 € .....................................................................................224

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.370 € ...........................224

1603 Komunalna dejavnost

4.370 €...........................................................................................................................225

16039001 Oskrba z vodo

4.370 € ..........................................................................................................................225

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

8.020 € .............................................................................226

7.500 € ..................................................................................................................................226

18039003 Ljubiteljska kultura

7.500 € ...................................................................................................................227

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

7.500 € ..................................................................................................227

520 € ..............................................................................................................228

520 € ..........................................................................................................................228

18031 Šport in prostočasne aktivnosti
5004 KS PRIMOŽ

4.370 € ........................................................................225

520 € ...................................................................................................229

24.872 €...........................................................................................................................................229

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

2.606 € ..........................................................................................................................229
2.606 € .................................................................................................................229

06039001 Administracija občinske uprave
60040 Administracija - KS Primož

2.106 € .............................................................................................230
1.306 € .......................................................................................................230

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

800 € ................................................................................231

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500 €
60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

.......231

500 €...................................................................................231
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13.266 € .....................................................232

13.266 € ..........................................................................................................232

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.266 € .............................................................232

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

13.266 €.............................................................233

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

9.000 € .............................................................................233

4.000 € ..................................................................................................................................234

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 € ...................................................................................................................234

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

4.000 € .................................................................................................235

5.000 € ...........................................................................................................235

5.000 € .......................................................................................................................235

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

5.000 € ..............................................................................236

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
5005 KS SEVNICA

5.000 € .................................................................236

161.883 € ......................................................................................................................................236

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.726 € ..........................................................................................................................236

0603 Dejavnost občinske uprave

6.726 € .................................................................................................................236

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica

6.726 € .............................................................................................237
5.319 € ......................................................................................................237

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

400 €.................................................................................................237

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

1.007 € .....................................................................238

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

138.157 € ...................................................238

138.157 € ........................................................................................................239

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

138.157 € ...........................................................239

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

17.000 € ...........................................................................240

17.000 € ................................................................................................................................240

18039003 Ljubiteljska kultura

17.000 € .................................................................................................................241

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
5006 KS STUDENEC

138.157 € .......................................239

17.000 € .............................................................................................241

40.114 € ...................................................................................................................................242

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.315 € ........................................................................................................................242

0603 Dejavnost občinske uprave

11.315 € ...............................................................................................................242

06039001 Administracija občinske uprave
60060 Materialni stroški-KS Studenec

11.315 € ...........................................................................................242
2.018 €................................................................................................243

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

1.600 € ........................................................................243
7.697 €.................................................................................243

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

22.800 € .....................................................244

22.800 € ..........................................................................................................244

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.800 € .............................................................245

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

22.800 € ...........................................................245

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

6.000 € ..................................................................................................................................246

18039003 Ljubiteljska kultura

6.000 € ...................................................................................................................247

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
5007 KS ŠENTJANŽ

6.000 € .............................................................................246

6.000 € .............................................................................................247

119.516 €...................................................................................................................................247

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

17.131 € ........................................................................................................................247
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0603 Dejavnost občinske uprave

17.131 € ...............................................................................................................248

06039001 Administracija občinske uprave
60070 Administracija - KS Šentjanž

15.131 € ...........................................................................................248
3.544 € ....................................................................................................248

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.454 € ..........................................................................249

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.133 € ......................................................................249

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000 €

250

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

2.000 € ................................................250

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

86.150 € .....................................................251

1302 Cestni promet in infrastruktura

86.150 € ..........................................................................................................251

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

86.150 € .............................................................252

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

86.150 € .........................................................252

16.236 € ...........................................................................252

16.236 € ................................................................................................................................253

18039003 Ljubiteljska kultura

13.490 € .................................................................................................................253

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490 € ............................................................................................254

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

2.746 € ...............................................................................................254

18073 Mediji in avdiovizualna kultura
5008 KS TRŽIŠČE

2.746 € .................................................................................................254

97.123 € .........................................................................................................................................255

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

13.086 € ........................................................................................................................255

0603 Dejavnost občinske uprave

13.086 € ...............................................................................................................255

06039001 Administracija občinske uprave
60080 Materialni stroški-KS Tržišče

13.086 € ...........................................................................................255
3.106 €....................................................................................................256

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

1.620 € ............................................................................256
8.360 €.......................................................................................257

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

63.537 € .....................................................258

63.537 € ..........................................................................................................258

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

63.537 € .............................................................258

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

63.537 € ............................................................259

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

5.000 €...........................................................................................................................260

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000 € .........................................................................260

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

5.000 € .......................................................260
4.000 € ..........................................................261

15.500 € ...........................................................................261

15.500 € ................................................................................................................................261

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € .................................................................................................................262

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
18039005 Drugi programi v kulturi

12.000 €.............................................................................................262

3.500 €...........................................................................................................262

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov
5009 KS ZABUKOVJE

5.000 € ...........................259

3.500 €.........................................................................................263

74.796 € .................................................................................................................................263

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

10.730 € ........................................................................................................................263
10.730 € ...............................................................................................................264

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

9.730 € .............................................................................................264
600 € ....................................................................................................264
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60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

4.120 € .......................................................................265
5.010 € .................................................................................265

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 €

266

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.000 € ...............................................266

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

56.066 € .....................................................266

1302 Cestni promet in infrastruktura

56.066 € ..........................................................................................................267

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

56.066 € .............................................................267

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

56.066 €.......................................................267

8.000 € .............................................................................268

8.000 € ..................................................................................................................................268

18039003 Ljubiteljska kultura

8.000 € ...................................................................................................................269

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
5010 KS DOLNJE BREZOVO

8.000 € ...........................................................................................269

4.439 € ...................................................................................................................270

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

452 € .............................................................................................................................270

0603 Dejavnost občinske uprave

452 € ....................................................................................................................270

06039001 Administracija občinske uprave

452 € ................................................................................................270

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

50 € ........................................................................................271

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

402 €............................................................271

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.736 € .......................................................272

1.736 € ............................................................................................................272

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

1.736 € ...............................................................272
1.736 €......................................................................273

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

270 € ..............................273

1603 Komunalna dejavnost

270 €..............................................................................................................................273

16039001 Oskrba z vodo

270 € .............................................................................................................................274

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270 € ..........................................................................................274

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

1.981 € .............................................................................274

200 € .....................................................................................................................................275

18039003 Ljubiteljska kultura

200 € ......................................................................................................................275

18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

200 €..............................................................276

1.781 € ...........................................................................................................276

1.781 € .......................................................................................................................276

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO 1.781 €....
277
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

1.000 € ...........................................................................277

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ....................................................................................................................................279
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

84.500 € .................................................................................................................279
84.500 €....................................................................................................................279

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave84.500 €
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

.............279

2.000 € ........................................................................279
4.000 € ................................................................................279

10.000 € .........................................................................................279

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.000 € ..............................................................................279

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

66.000 € ...............................................280

1.000 € ...........................................................280

16

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

500 € ....................................................................................280

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

111.500 € ...........................................................281

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

111.500 € ...................................................................................281

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.500 € ........................................................281

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

10.500 € .........................281

1.000 € .......................................................................................................281

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

100.000 €.............................................................281

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

100.000 €.........................................................................281

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4.000 € ....................................................................................................282

1003 Aktivna politika zaposlovanja

4.000 €...................................................................................................................282

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.000 € ...............................................................................................................282

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.000 €......................................282

598.509 € ........................................................................282

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

558.509 € .............................................................................................282

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

68.000 € ................................................................................282

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

13.000 € ...............................282

40.000 € ..........................................................283

15.000 €..................................................................................283

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

488.509 € ..........................................................................283

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000 € ..............................283

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

10.000 € ............................284

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA
OB110-17-0038 RIBA JE IN

5.000 € .....................................................................................................285

16.600 € ...................................................................................................................285

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

821 € ...................................................................................285

248.557 € ..........................................................................................286

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
11029003 Zemljiške operacije

199.531 € ...................................286

2.000 € ......................................................................................................................286

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
1104 Gozdarstvo

6.000 €........................................284

2.000 €...........................................286

40.000 € ...............................................................................................................................................287

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40.000 € ......................................................................................287

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

40.000 € ..............................................287

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

10.000 € ...................................287

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 10.000 €
12049001 Oskrba s plinom

....................287

10.000 € .........................................................................................................................287

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

10.000 € ...................................................................287

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.848.325 € ..........................288

1.843.869 € .........................................................................................................288

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.687.869 € .........................................................288

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

10.000 € ....................................................288

38.400 € ..................................................................................288

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

15.000 €.......................................288
72.000 € ..........................................289
6.750 € ........................................289
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OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

5.000 €..........................................................289

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

50.000 € ............................................289

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

810.109 € .................................................290

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

25.000 € ................................................290

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

8.810 € ....................................290

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

120.000 €...........................................................291

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

101.200 € .............................................................291

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

101.200 € ...................................................291

101.200 € .................................................................291
181.200 € .......................................................................292

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
13029003 Urejanje cestnega prometa

12.000 € ..............................................................292

81.000 € ......................................................................................................293

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

29.000 € ..........................................293

42.000 € ........................................................293

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
13029004 Cestna razsvetljava

75.000 € ......................................................................293

4.456 €........................................................................................................................294

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4.456 € ..............................................................294

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
14 GOSPODARSTVO

10.000 € ....................................293

75.000 € ...................................................................................................................293

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
1306 Telekomunikacije in pošta

30.000 € ..........................292

1.456 € ...........................................................294

3.000 € ............................................................................294

465.123 €................................................................................................................................294

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

87.607 € .............................................................................294

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

87.607 € ...........................................................................294

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000 € ...........................................................294

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

50.000 € ...................................295

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

7.000 € ................295

15.144 € .............................295

463 € ..................................................................................296

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

377.516 €.............................................................................296

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

377.516 € ...........................................................................296

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

50.000 € ....................................296

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

41.000 € .......................296

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

1.500 € ..................297

285.016 € ..........................297

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

782.850 €.............................................................297

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

752.850 € ...............................................................................297

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

38.904 € .................................................................................................297

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

17.000 € ..................................................................297

18.000 € ......................................................................................298

3.904 € .........................................................................................................298
713.946 € ......................................................................................................298

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

184.763 €.................................................................................298
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OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

153.000 € ..................................................299

183.695 €...........................................................299

5.000 € ...................................................................................299

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

25.000 € ..........................................................................299

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

15.000 €.............................................................................299

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

147.488 € ..........................300

30.000 € ........................................................................................................300

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

30.000 € .....................................................................................300

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

30.000 € ........................................................................................300

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.232.279 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

115.000 € .....................................................................301

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074 URBANIZEM

301

40.000 € .............................................................301

40.000 €................................................................................................................301

16029003 Prostorsko načrtovanje

75.000 € .............................................................................................................301

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 € ............................................................................................301

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

30.000 € ..............................302

25.000 € .............................................................................................303

1603 Komunalna dejavnost

1.559.279 € ........................................................................................................................303

16039001 Oskrba z vodo

1.331.979 € .......................................................................................................................303

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.000 € ................................................................303

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000 € ......................................................303

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1.172.979 €..........................................303

102.000 € .........................................................................304

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

4.000 € ..................................................................304

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

45.000 € ...............................304

28.000 € ...................................................304

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
16039003 Objekti za rekreacijo

25.000 € ........................305

25.300 € ..................................................................................................................305

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
16039005 Druge komunalne dejavnosti

25.300 € ......................................................................................305

100.000 € ..................................................................................................305

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 €........................................305

80.000 €.......................................................................................................306

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 € .........................................................................................306

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

80.000 € .............................................................................................306

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 478.000 € ...............306
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

72.000 € ......................................................................................................306

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

30.000 € ..............................................................................................306

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
16069002 Nakup zemljišč

406.000 € .........................................................................................................................307

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

42.000 € ..................................306

406.000 € ...................................................................................................307

310.000 € ............................................................................................................307
10.000 € .................................................................................................................................307

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.000 € ................................................................................................307

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

10.000 € ....................................................................................307
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1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

300.000 € ...............................................................................................308
300.000 € .....................................................................................................308

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

300.000 € ...........................308

215.350 € ........................................................308

39.500 € ....................................................................................................................................308

18039002 Umetniški programi

33.500 € ....................................................................................................................308

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
18039005 Drugi programi v kulturi

6.000 € ...............................................................................................................308

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

6.000 € .........................................308

175.850 € ...........................................................................................................309

173.850 € ........................................................................................................................309

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

40.000 € ................................................................309
5.000 €..........................................................................309

20.200 € .........................................................................................309

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

1.000 €....................................................................................309

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI
18059002 Programi za mladino

30.000 €...............................................................................................310

2.000 €....................................................................................................................310
2.000 €..................................310

1.114.000 € ..............................................................................................................................311

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

31.850 € .........................310

45.800 € .....................................310

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.
19 IZOBRAŽEVANJE

33.500 € .......................308

549.000 € ....................................................................................................311

549.000 € ............................................................................................................................................311

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

50.000 €.........................311

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

449.000 € .......................................................................311

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

50.000 € .......................................................................311

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

565.000 € ..............................................................................................312

460.000 € .......................................................................................................................312

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

300.000 € .........................................................................312

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA
19039002 Glasbeno šolstvo

40.000 € .......................................................312

80.000 €.............................................................................................312
40.000 € .....................................................................................313

105.000 €......................................................................................................................313

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000 € ...........................................................313

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

100.000 € ..........................................................313
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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-503.427 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

20 . 54 4. 2 55 €

40 TEKOČI ODHODKI

5.185.625 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.013.654 €

Obrazložitev konta
Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni
dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

160.010 €

Obrazložitev konta
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje,
prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

3.586.961 €

Obrazložitev konta
Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in
storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in
tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev,
računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco,
hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve
(uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne
storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,
druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za
prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne
premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v
državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za
službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče
vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov,
zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne
najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne
računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine,
zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila avtorskih
honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine
udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in
državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov,
22

notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam,
pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem,
stroški davčnih postopkov, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi
operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti

35.000 €

Obrazložitev konta
Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov
poslovnim bankam. Zneski iz posameznih kreditnih pogodb so usklajeni s trenutno vrednostjo
EURIBOR-a ter ocenjenimi spremembami v letu 2021.

409 Rezerve

390.000 €

Obrazložitev konta
Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna
proračunska rezervacija. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad iz katerega se
namensko prerazporejajo sredstva med letom po namenih skladno z veljavnimi klasifikacijami.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

8.191.852 €
515.458 €

Obrazložitev konta
Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje
obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi
cenovne subvencije na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju in
čiščenju odpadne vode.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.631.230 €

Obrazložitev konta
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska
nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije,
drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom). V zadnjih letih so se uveljavile tudi subvencije oziroma transferi za mlade
družine, ki gradijo, ter za plačilo komunalnega priključevanja objektov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam454.052 €
Obrazložitev konta
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim
upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom.

413 Drugi tekoči domači transferi

2.591.113 €

Obrazložitev konta
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena
drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v
sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih
oseb, ki ga plačujemo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode 23

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.596.965 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.596.965 €

Obrazložitev konta
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva,
nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter
športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča,
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč
in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring,
načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

569.813 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
100.000 €
Obrazložitev konta
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo
investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski
transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem
proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

469.813 €

Obrazložitev konta
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim
zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

20 . 04 0. 8 28 €

70 DAVČNI PRIHODKI

14.377.810 €

700 Davki na dohodek in dobiček

13.080.003 €

Obrazložitev konta
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za našo občino v letu 2021
izračunana v višini 13.080.003 EUR in izhaja iz povprečnine v višini 628,20 EUR. V strukturi
celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež.

703 Davki na premoženje

968.005 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:
- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
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- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
- davek od premoženja - na posest plovnih objektov
- davek na dediščine in darila
- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb
Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo
direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso
spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno
število zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve

329.302 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:
- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa
- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki

500 €

Obrazložitev konta
Med letom nastaja realizacija v dobro in breme tega konta, ko FURS prazni davčne podračune.
Plan je minimalen in je njegova realizacija odvisna od ključev praznitve posameznih davčnih
obveznosti zavezancev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.476.382 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.694.003 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od drugih najemnin
- prihodki od zakupnin
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico
-drugi prihodki od premoženja
Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od koncesij za vodno
pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske pogodbe in so odvisne od
proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od najemnine za
gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa upravljata JP
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Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni najemni
pogodbi.

711 Takse in pristojbine

9.000 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse, ki so predpisane
pri izvajanju upravnih postopkov.

712 Globe in druge denarne kazni

17.400 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške
in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz.
sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

96.738 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in
storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.
Največ prihodkov tu v letu 2020 predstavljajo prihodki KS Boštanj, ki bo še naprej upravljala z
vodovodnim omrežjem.

714 Drugi nedavčni prihodki

659.241 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki
Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za
okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka in sicer po pričetku
pridobivanja gradbenega dovoljenja na Upravni enoti ali na podlagi izgradnje novega
komunalnega priključka na javno omrežje.
Silovito neurje z močnim vetrom in točo je v nedeljo, 30. avgusta 2020, v popoldanskih urah
zajelo občino Sevnica, in sicer območje krajev Razbor, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur
na Polju, Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo okolico – območja krajevnih skupnosti Loka pri
Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Toča je uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih
objektov, kmetijske površine, razbijala okna, uničevala fasade in avtomobile. Toča je prizadela
tudi objekt Tončkov dom na Lisci. Izvedena je bila prijava škode na zavarovalnico in po ogledu s
strani zavarovalničarja je priznana škoda v znesku 22.063 EUR za škodo, ki je nastala v znesku
28.000,00 EUR. Sanacija nastale škode se bo izvedla v letu 2021.
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72 KAPITALSKI PRIHODKI

345.000 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

15.000 €

Obrazložitev konta
PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN POSLOVNIH PROSTOROV
Občina Sevnica v letu 2021 nima plana prodajati poslovne objekte in poslovne prostore.
PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANSJKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ
V letu 2021 predvidevamo realizirati že v letu 2019 in 2020 planirano prodajo stanovanja v
Krmelju, na naslovu Krmelj 86, v izmeri 28,20 m2. Postopek je dolgotrajen zaradi vpletenosti
DUTB.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
330.000 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč.
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
Občina Sevnica predvideva v letu 2021 prodati kmetijska zemljišča, v ocenjeni vrednosti 25.000
EUR, ki smo jih prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča se
prodajajo zainteresiranim kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
V letu 2021 Občina predvideva prodati stavbna zemljišč, na prodaj sta še dve parceli v
stanovanjskem naselju Drožanjska cesta, dve parceli na Dvorcu na Kompolju. Med prihodke pa
se zavedejo tudi menjave stavbnih zemljišč, katerih bo v letu 2021 precej, in sicer na območju
OPPN Sveti Križ, Šmarja, v zvezi pridobivanja zemljišč za nadvoz Šmarje ter v Drožanjski cesti.
Občina ves čas sledi tudi izkazanim interesom po nakupu drugih stavbnih zemljišč v lasti
Občine Sevnica.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.841.636 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.173.957 €
KONTO (K2/K3/K4/K6)

REBALANS A
2020

1. OBRAVNAVA
2021

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG. JAVNOFIN.
INSTIT.

900.502,00

1.173.956,87

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

895.502,00

1.168.956,87

0

0

768.959,00

1.063.100,87

41.000,00

41.000,00

727.959,00

741.456,22

Komunalno opremljanje v PC Sevnica
OB110-18-0002

0

168.898,33

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
spodnje Save -Občina Sevnica
OB110-17-0026

0

9.687,09

Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
OB110-17-0014

0

102.059,23

126.543,00

105.856,00

Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti

10.856,00

10.856,00

Služba vlade za lokalno samoupravo sofinanciranje SPO

15.000,00

15.000,00

3.000,00

10.000,00

85.000,00

70.000,00

Ministrstvo za kmetijstvo – nadomestilo za
upravljanje državnih gozdov – prihodki od prodaje
lesa iz državnih gozdov

8.687,00

0

Ministrstvo za infrastrukturo – nepovratna sredstva
Sklada za podnebne spremembe

4.000,00

0

740100 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za tekočo porabo

5.000,00

5.000,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih
obveznosti državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za
investicije
Požarna taksa
MGRT - 21. člen ZFO-1A

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo

Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz
plačanih subvencij od tržnih najemnin
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadevedruž.pomočnik

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
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Za leto 2021 je določena povprečnina v znesku 628,20 EUR. Občina Sevnica z dohodnino
dosega primerni obseg sredstev, zato finančne izravnave ne bo prejemala, kot tudi nobena
druga občina.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in
drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in
sicer:
Požarna taksa
MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva
nakazuje v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske
zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske
zveze Sevnica.
MGRT - 21. člen ZFO MGRT - nepovratna sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o
financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica
vsakoletno izvaja prijave projektov na tako imenovani 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež
sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Ocenjujemo, da bodo za Občino Sevnica v leto
2021 predvidena razpoložljiva nepovratna sredstva v višini 741.456,22 eur.
MGRT - 21. člen ZFO MGRT - povratna sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o
financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica
vsakoletno izvaja prijave projektov na tako imenovani 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež
sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Ocenjujemo, da bodo za Občino Sevnica v leto
2021 predvidena razpoložljiva povratna sredstva v višini 370.727,58 eur.
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica bo za projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica oddala vlogo za pridobitev
evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. V letu se 2021 se načrtuje
pridobitev 506.694,98 € evropskih nepovratnih sredstev ter 168.898,33 € državnih sredstev s
strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica bo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako
financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in
sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev
54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani
Ministrstva za okolje in prostor.
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Občina Sevnica je za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica načrtuje oddala vlogo za
pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe:
6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 578.335,65 € evropskih
nepovratnih sredstev ter 102.059,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:
Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti
Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih
cest. Na osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela
program vzdrževanja gozdnih cest.
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Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO
V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz
državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega
proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja
posameznih nalog občinske uprave. Občina Sevnica je tako za financiranje delovanja
Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v
višini 50% upravičenih odhodkov in izdatkov.
Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin
Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno
najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v
občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni
in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je
med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.
Družinski pomočnik
Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna za
financiranje pravic družinskega pomočnika in sicer tistim občinam, katerih stroški za ta namen v
tekočem letu presegajo 0,35 njihove primerne porabe. Višina sredstev je odvisna od števila
družinskih pomočnikov, zneska izplačil družinskim pomočnikom, zneska plačanih prispevkov
zavezancev, zneska prejetih plačil od ZPIZ ter 0,35% primerne porabe.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Na podlagi veljavne zakonodaje, so šolo s prilagojenim programom dolžne financirati vse
občine, iz katerih jo otroci obiskujejo. Pridobljena sredstva so namenjena za delovanje Osnovne
šole Ana Gale Sevnica ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami iz drugih občin.
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
1.667.679 €
KONTO (K2/K3/K4/K6)

741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. EU

REBALANS A
2020

1.
OBRAVNAVA
2021

450.709.,94

1.667.678,92

0

0

178.709,94

340.858,78

178.709,94

340.858,78

Ribe na šolskih krožnikih OB110-17-0044

25.802,58

2.571,25

Pametne vasi za jutri OB110-17-0037

20.419,43

0

Riba je in OB110-17-0038

13.395,32

97.333,02

119.092,62

0

Z ribami do zdravja OB110-19-0007

0

117.967,06

Centri interpretacije zavarovanih območij OB110-19-0023

0

81.069,81

Varuj o(ko)lje OB110-20-0013

0

2.560,00

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti OB110-17-0045

0

39.357,64

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

0

0

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov

0

0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

272.000,00

1.326.820,14

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

0

186.896,00

Energetska sanacija Tončkovega doma na Lisci
OB110-20-0006

0

186.896,00

272.000,00

1.139.924,14

Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002

0

506.694,98

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Sevnica OB110-17-0026

0

54.893,51

272.000,00

578.335,65

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

Ribe na naravovarstvenem območju OB110-19-0004

741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
za obdobje 2014-2020

Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica OB110-17-0014
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Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
predstavljajo:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno
politiko, kjer so izkazana sredstva za :
Ribe na šolskih krožnikih
Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in
ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo
posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja
LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni
partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija
Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in
skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja
2019 in se bo končal aprila 2021.
Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na
ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na
ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici na Lazah in v
letu 2021 zaključni dogodek projekta na ribogojnici na Lazah. Vrednost sevniškega dela
projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25
EUR.
Riba je in
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica,
Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod
Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško.
Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša
272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Zaključek projekta
je predviden do aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je
prenovila prostor v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in
izobraževalnega prostora je zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev,
zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo
obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno
- turističnem in izobraževalnem prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10
prenosnih samostoječih panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo
Save in rib. Po Posavju se je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk
ribogojnice. Izvesti je potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi
bo promocija projekta. V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
v znesku 97.333,02 EUR.
Z ribami do zdravja
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno
kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica
36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom,
lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica.
Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila
nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za
druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje
zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov
postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V
okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je
pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR
z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR.

32

Centri interpretacije zavarovanih območij
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020.
V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena
preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o.
1361-Podgorje. Obravnavana je preureditev prostorov v etaži nadstropja. Objekt je v lastništvu
Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je predvidena preureditev notranjih
nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je predvidena odstranitev in menjava
starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim posegom je predvidena racionalnejša
izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi prostorov napeljava novih strojnih in elektro
instalacij.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR in v letu 2022 bodo nastali stroški v znesku 5.815,16
EUR
Varuj o(ko)lje
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva
na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke
osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru
projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti. V letu 2021 se načrtuje
pridobitev 2.560 € nepovratnih sredstev.
Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti
Operacija prijavitelja Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško,
Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba, v skupni višini 218.060,74
EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu
so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 EUR, zaključek operacije
je predviden do 31. 12. 2020.
Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 58.252,35 EUR, od navedenega zneska je
zaprošena v letu 2021 višina sofinanciranja 39.357,64 EUR. Občina Sevnica je uredila
razstavno - turistični prostor v starem mestnem jedru v Trškem dvorcu. Obstoječi objekt ima
status kulturnega spomenika, zato je bila obnova strokovno zahtevnejša, saj
spomeniškovarstvena stroka zahteva ohranitev oziroma izvornost notranjega izgleda objekta z
obnovitvijo njegove notranjosti, z ohranitvijo obstoječih materialov oziroma kvečjemu z
nadomestitvijo le-teh z enakimi novimi materiali. Prenova obravnavanega prostora je zajemala
sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, sanacijo objekta v smislu potrebnih izboljšav in
prilagoditev novi zasnovi prostorov, popolno zamenjavo zunanjega in notranjega stavbnega
pohištva, novo izvedbo odvajanja komunalnih voda, delno sanacijo propadlih stropov,
zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja.
V obnovljenem delu razstavno – turističnega prostora je Občina pripravila razstavo z imenom
Po sledeh obrtništva v Občini Sevnica. Za osnovne šole je bilo izvedenih 6 naravoslovnih dni na
temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti. V okviru projekta so bile kupljene mize za
ponudnike in zložljive prodajne stojnice. Pripravljeni so bili tudi dogodki za širši krog
obiskovalcev.
Energetska sanacija Tončkovega doma Lisci
Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko
sanacijo Tončkovega doma na Lisci.
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Prijava obnove bo obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja
stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in
izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde, obnova komplet
kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete, vgradnjo zalogovnikov
za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci,
namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo, vgradnjo
energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji ureditvi ter
namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica bo za projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica oddala vlogo za pridobitev
evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. V letu se 2021 se načrtuje
pridobitev 506.694,98 € evropskih nepovratnih sredstev ter 168.898,33 € državnih sredstev s
strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica bo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako
financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in
sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev
54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani
Ministrstva za okolje in prostor.
Hidravlične izboljšave v Občini Sevnici
Občina Sevnica je za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica načrtuje oddala vlogo za
pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe:
6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 578.335,65 € evropskih
nepovratnih sredstev ter 102.059,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

-296.573 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

1. 0 38 .0 2 8 €

50 ZADOLŽEVANJE

370.728 €

500 Domače zadolževanje

370.728 €

Obrazložitev konta
V letu 2021 se Občina Sevnica ne namerava zadolžiti pri poslovni banki. Skladno z Zakonom o
financiranju občin, t.i. 21. členom, pa bomo pridobili celotno kvoto sredstev in na tem kontu
izkazujemo povratni del sredstev.

55 ODPLAČILA DOLGA

667.300 €

550 Odplačila domačega dolga

667.300 €

Obrazložitev konta
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih
bankah in pri državnem proračunu.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

77.000 €
77 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta
ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih
nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

77.000 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Kazalnik doseganja cilja je odstotek izvršenih
zakonskih nalog in sprejetih odločitev v skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

77.000 €

Opis podprograma
Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta,
stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje
političnih strank.
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Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo. Doseženost cilja se meri z
deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju ter sprejemu sklepov
oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
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.
Doseženost cilja se meri z deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju s
ciljem nemotenega delovanja lokalne skupnosti in izvrševanja zakonskih nalog ter sprejemu
sklepov oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.

01101 Stroški dela občinskega sveta

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI DELA OS
Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Za
leto 2021 je predvidenih 10 sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno
udeležbo.
402905 Sejnine udeležencem odborov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

48.000 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) se sejnine izplačujejo članom delovnih
teles občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.
402905 Sejnine udeležencem odborov

6.000 €

01105 Delovanje političnih strank

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK
Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, se financirajo iz občinskega proračuna na
podlagi Zakona o političnih strankah in Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank
v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z dne 21.1.2019, v višini 18.000 EUR. Političnim strankam
pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah 2018.
Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR,
ki se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14),
Sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z
dne 21.1.2019, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine
Sevnica (Ur. list RS, št. 43/15).
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2000 NADZORNI ODBOR

23.000 €
9.290 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
9. 2 90 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno
porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik
Občinskega sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor
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0203 Fiskalni nadzor

9.290 €

Opis glavnega programa
V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2021. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

9.290 €

Opis podprograma
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Doseženost cilja se
meri z izvedbo planiranih letnih nadzorov nadzornega odbora v celotnem mandatnem obdobju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2021. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora
izplačujejo sejnine. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela
nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno
udeležbo.
402905 Sejnine udeležencem odborov

3.850 €

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POTNI STROŠKI
Načrtovani stroški prevozov članov nadzornega odbora so povezani z izobraževanjem članov
nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.
402402 Stroški prevoza v državi

02204 Delovanje Nadzornega odbora

150 €
5.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora
je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Sredstva so predvidena
na podlagi pretekle realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Predvideni so izdatki za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi
preteklih stroškov.
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402905 Sejnine udeležencem odborov

5.050 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

240 €
419.570 €
17 4 .6 4 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta
ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih
nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

174.648 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Doseženost cilja se izvede ob koncu leta z oceno
zagotavljanja izvrševanja zakonskih nalog lokalne skupnosti ter izvršitvijo programa predvidenih
investicij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
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01019003 Dejavnost župana in podžupanov

174.648 €

Opis podprograma
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).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, 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 sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in
moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Kazalniki za doseganje ciljev so pripombe občanov,
zaposlenih ter morebitne ugotovljene napake inšpekcijskih služb ter uspešno sodelovanje
lokalne skupnosti z državnimi organi glede usklajevanja nalog ter investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je
realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov

65.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Župan opravlja funkcijo poklicno. Občina mora imeti skladno z zakonom o lokalni
samoupravi najmanj enega podžupana, ki ga je imenoval župan, le-temu pa za opravljanje
funkcije pripada mesečno plačilo. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka
za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni
so tudi potni in drugi stroški za službena potovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v
javnem sektorju.

43

400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

40.621 €
2.600 €

400100 Regres za letni dopust

941 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

707 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

250 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

30 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

50 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
320 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

50 €
3.359 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

16 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

20 €

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

9.334 €
108.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije
novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov,
naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje
raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva se
namenijo tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.
Izmed lokalnih in regionalnih medijev bo Občina Sevnica z namenom celovitega obveščanja
občank in občanov sodelovala z naslednjimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo Ansat
Krško, obveščanje bo potekalo preko lokalnega informativnega programa Axa ter preko
radijskih postaj (aktualna povabila na dogodke javnega značaja itd.).
Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in
drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je vzajemno
utečeno pri organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih tekmovanj,
preventivnih dogodkov itd. Pri tem občina sodeluje in pomaga tudi z obveščanjem javnosti in
medijsko promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.
Del sredstev za obveščanja javnosti bo v letu 2020 predviden za promocijo občine, turizma in
turističnih potencialov občine kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.
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V letu 2021 bo Občina nadaljevala z izdelavo nove spletne strani, pri čemer se bo upoštevala
tudi zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ter uredba o upravnem poslovanju,
vsebovala pa bo dodatne module (e-občina, participativni proračun, aktivacija prikaza
defibrilatorjev na zemljevidu, integracija novic iz MojaObcina.si, itd).
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco obsegajo gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki
jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje
duhovnikov, sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, izbor športnika leta
in druge. S temi sredstvi se deloma sofinancirajo tudi stroški pogostitev prireditev v občini
Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za
protokolarne namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, morebitni novi nakup
občinskih zastav za javne zavode, krajevne skupnosti ter stroški izobešanja zastav ob državnih
praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.
Iz teh sredstev se nakupijo tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter simbolična
darila, ki jih Občina Sevnica izroči mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.
Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih
v občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje
priložnostnih spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega
materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski
starostnikov).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

75.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco

15.750 €

402099 Drugi splošni material in storitve

18.200 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

20 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z
zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

20.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v
javnih medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 €

Opis podprograma
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom
protokolarnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s
številom protokolarnih dogodkov.

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov obsegajo nakup
protokolarnih daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih
izroči župan. Sem sodi nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih
proizvajalcev in umetnikov, odkup knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za
najboljše učence.
Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega
praznika (organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).
46

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402099 Drugi splošni material in storitve

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

20.000 €

IN

NEVLADNE
74 . 92 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

67.260 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

18039003 Ljubiteljska kultura

67.260 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- 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 ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s
katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih
pripomb neprofitnih organizacij.
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18305 Transferi neprofitnim organizacijam

67.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA
Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira prireditve in
dogodke širšega lokalnega pomena. V letu 2021 je predvidena pomoč s plačili avtobusnih
prevozov Godbi Sevnica, Združenju borcev NOB Sevnica, nakup knjig kot protokolarno darilo
župana ob poslovnih obiskih, pokroviteljstvo Vinske kraljice na festivalu Modre frankinje in na
izboru Županovo vino 2021, nakup majic za razne prireditve, promocija evropskega tedna
mobilnosti.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah.
Sofinancira se tudi udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine,
izobraževanje kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k
promociji in ugledu občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme
ter tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Organizator teh aktivnosti ni občina,
ampak posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na
osnovi vloge. Letno je odobrenih približno 100 vlog.
Iz tega konta se zagotovijo sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih
gibanj.
402999 Drugi operativni odhodki

16.260 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

51.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

7.662 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtujejo nosilci javnih služb skupaj z Občino. Doseženost cilja se meri z
udeležbo društev in javnosti v načrtovano dejavnost ter številom morebitnih pripomb neprofitnih
organizacij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

18059001 Programi športa

7.662 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane
dejavnosti ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnosti nosilcev javnih služb ter
se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo.
Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane dejavnosti ter številom
morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb

7.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Transfer za dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo«
Prireditev je športno-promocijske narave s predstavitvijo in izvajanjem potapljanja v montažnem
bazenu premera 10 metrov in globine en meter ter ob prisotnosti strokovnega osebja in je
namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje poteka pod stalnim
nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki ob razpoložljivi opremi zagotovi varen potop v
bazenu. V bazenu je ob potopu na ogled podvodna razstava fotografij hrvaškega primorja.
Prireditev je javna, potapljanje je brezplačno za vse udeležence. Izvedba dogodka bo v
poletnem mesecu. Občina Sevnica je organizacijo in izvedbo dogodka odstopila PGD Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Ocena stroškov dogodka glede na predvidene aktivnosti.
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413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
7.662 €
proračunski uporabniki

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
15 0 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
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. Občina
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo
odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih
nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih
financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih
nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov
ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis podprograma
Tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. Zastavljeni cilj se meri z
uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih
projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov
ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.

23410 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah
zagotovijo in uporabijo za nepredvidene namene, ter za namene, za katera se med letom
izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
zaradi nejasnih dejstev ni bilo mogoče v celoti načrtovati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
409000 Splošna proračunska rezervacija

4001 OBČINSKA
SLUŽBA

UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

150.000 €

-

SPLOŠNA
2.293.805 €

SLUŽBE

IN

13 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z
zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe
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0403 Druge skupne administrativne službe

13.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v
javnih medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

13.000 €

Opis podprograma
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo),
izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje
spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost
cilja se meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu ter s številom
vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število
objav predpisov in ukrepov Občine Sevnica. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na spletno
stran Občine Sevnica.

04401 Oglaševanje občinske uprave

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Občina mora v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljati svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet ter razpise v skladu s
pravilniki. Iz tega konta se plača tudi po en izvod vsakega izdanega Uradnega lista Republike
Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

13.000 €
1. 7 06 .8 0 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.706.805 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.
Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

06039001 Administracija občinske uprave

1.494.805 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje
in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.
Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za
delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z
rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

06413 Stroški dela občinske uprave

1.120.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSNOVNE PLAČE
Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
kolektivne pogodbe ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi občine Sevnica. Na višino plač vplivajo tudi izvedena napredovanja v letu 2020, s
finančnim učinkom od 1.1.2021 dalj, vrnitev delavk s porodniškega dopusta ter nadaljevanje
dela osebe vezano na projekt nova spletna stran, e- vloge in razvoj multimedijske predstavitve.
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST
Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za
magisterij, ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za
javni sektor.
REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcem bo v letu 2021 izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah
delodajalca.
JUBILEJNE NAGRADE
V letu 2021 je ena delavka v občinski upravi upravičena do izplačila jubilejne nagrade.
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO
Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem
sektorju upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih
uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih
mest.
400000 Osnovne plače

847.502 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000 €

400100 Regres za letni dopust

31.994 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

9.500 €
10.000 €
289 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

75.500 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

55.600 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.500 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

510 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

850 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
15.500 €

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

58.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe nabavlja pisarniški material za delo
občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni material,
voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba sredstev je
odvisna od potreb po pisarniškem materialu.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti,
del stroškov poračuna od najemnikov oziroma uporabnikov. Za leto 2021 bo izveden postopek
evidenčnega naročila.
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin,
med drugim tudi parka ob Savi, se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno
službo.
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija X, podatki AJPES,M) ter
dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik). Predvsem ob spremembah zakonodaje je
potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja, priročniki).
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IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje
priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje
propagandnega gradiva - mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva
Občine in drug material in storitve za delo OU).
Med druge splošne stroške sodijo tudi stroški varstva pri delu, in sicer stroški zdravstvenih
pregledov zaposlenih, izdelava oziroma novelacije požarnega reda in načrta, vsakoletni stroški
izvedbe evakuacije, izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja. V letu
2021 se bo naročil tudi obvezen požarni red in načrt za objekt Loka 17, v katerem se med
drugim nahaja arhiv občinske uprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

12.000 €

402001 Čistilni material in storitve

25.000 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500 €

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000 €

402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

12.000 €
104.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del
poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s
strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne
pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek električne energije za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, poslovne prostore bivših pošt na Studencu in
Šentjanž, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici, ribarnice, električne polnilnice pri železniški
postaji.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer
na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s
plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote
Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Občina plačuje tudi stroške ogrevanja za objekt bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici. Poraba
stroškov se poračunava iz stroškov najemnin.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV
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Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,
komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih
stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi
pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek komunalnih storitev za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, za poslovne prostore bivših pošt na Studencu
in Šentjanžu, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici ter strošek vode za območje vrtičkov,
javnega WC-ja, odvoz odpadkov iz Lisce ter stroške komunalnih storitev ribarnice.
Sredstva za komunalne storitve se povečajo zaradi sprememb v ceni le-teh.
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave,
občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami,
krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta
ter RTV prispevek.
POŠTNINA
Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij, krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana
makroekonomskih gibanj.

na

podlagi

preteklih

stroškov,

novih

dejstev

in
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402200 Električna energija

40.000 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

15.000 €

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

06423 Prevozni stroški in storitve OU

6.000 €
10.000 €
9.500 €
24.000 €
17.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (VW Golf 5,
VW Golf 7, Renault Clio in Dacia Duster).
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in
čiščenja. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.
Iz tega konta se plačujejo tudi stroški vzdrževanja vozila, ki je v uporabi zavoda Sopotniki.
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.
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ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil,
danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu ter za
izvajanje projekta Sopotniki.
STROŠKI NAKUPA VINJET
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

4.500 €

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

555 €
4.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE
Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, potne stroške, stroške parkiranja ter
stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se izplačujejo v skladu s predpisi ter po
predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske obravnave, oglediM).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

350 €

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320 €

402402 Stroški prevoza v državi

3.000 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

300 €

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

400 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

127.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
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Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se
zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov v letu 2020.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu ter plačilo
obratovalnih stroškov za stanovanje.
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE
Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v
Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati
počitniških kapacitet.
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
Občina Sevnica za potrebe izvedbe protokolarnih dogodkov sklene s posamezniki pogodbo za
izvedbo avtorske storitve, ki se izplačajo preko Avtorske agencije za Slovenijo.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,
organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se
jim izplača mesečna nagrada skladno z zakonom.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna
izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske
uprave.
V primeru izkazanega interesa zaposlenih po dodatnem izobraževanju, se skladno s
Pravilnikom o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju na Občini Sevnica in internim
razpisom zaposlenim sofinancira dodatno izobraževanje.
SODNI STROŠKI, STORITVE
NOTARJEV IN DRUGIH

ODVETNIKOV,

SODNIH

IZVEDENCEV,

TOLMAČEV,

V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,
notarske potrditve pogodb ter notarski zapisi.
V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev
odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih, zadeve Cerod, OŠO, Radio
Sevnica, odškodninske zadeve...). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem
je lahko le odvetnik.
Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti
cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za
revizijo. Občina Sevnica bo za leto 2021 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki bo izbran na
podlagi izvedenega evidenčnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so
posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev
odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer
dogovor z lastniki ni mogoč.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju
gotovinskega računa.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet
nepremičnin glede na sklenjene pravne posle.
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PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi
kvote za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V
preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v
podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega
sodelovanja z delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v
sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s
podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge
postavke (zavarovanje ARAG, izkaznice, izdelavo ključev, refundacije, PIS, druge spletne
objaveM).
Iz tega konta se plača tudi članarina vključenosti Občine Sevnica v Skupnost občin Slovenije.
Sredstva na kontu drugi operativni odhodki so namenjena tudi pomoči društvom za ureditve
prostorov ali nakup opreme, ki je nujno potrebna za njihovo delovanje.
NEGATIVNE OBRESTI EZR
Občina Sevnica mesečno plačuje tudi negativne obresti enotnega zakladniškega računa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene
makroekonomskih gibanj.
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

3.500 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.500 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.000 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.500 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

700 €
5.000 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih
25.000 €
402931 Plačila bančnih storitev

2.000 €

402937 Stroški davčnih postopkov

5.000 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

25.000 €

4029992 negativne obresti ezr

9.500 €

61

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

61.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata - SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih
proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Občina Sevnica je višino
sredstev povzela iz finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata - skupni prekrškovni organ
za leto 2021. Po ključu delitve znaša delež Občine Sevnica 23,59 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v
javnem sektorju, sistemizacije delovnih mest ter finančnega načrta.
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

61.835 €

s

premoženjem,
212.000 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik
uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske
uprave Občine Sevnica
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme

190.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja
prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter plačevanje
rezervnega sklada.
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Na tem kontu so zajeta tudi redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila
sanitarij, pleskanje pisarn, sanacija talnih oblog, zamenjava stavbnega pohištva.
Iz tega konta je predvidena sanacija zunanje stene objekta Glavni trg 19 ob državni cesti,
prenova sanitarij na sedežu Krajevne skupnosti Primož, ureditev elektro instalacij v kulturni
dvorani Krmelj.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z
zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti. Iz te postavke se
poravnajo zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe zagotovljeno izvajanje vzdrževanje računalnikov ter
serverjev, stroški so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti
občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale,
servisiranje centralne napeljave, dvižne ploščadi in dvigala v Loki.
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem zagotovljeno izvajanje vzdrževanja
licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, programske opreme za
upravno poslovanje ODOS, vzdrževanje in nadgradnjo programa TerraGIS, programa enotnega
vpisa otrok v vrtce Provrtec, dostop do PISO, Autocad ter druge.
NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME
Občina Sevnica ima sklenjeno pogodbo za najem treh večfunkcijskih naprav, saj je najem za
Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje strošek rednega vzdrževanja
opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena zamenjavi
oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne
skupnosti Tržišče, ureditvi sanitarnih prostorov v objektu na Češnjicah, za krovska dela na
objektu vaškega mladinskega prostora na Artu ter ureditvi sanitarij v stavbi občinske uprave v
drugem nadstropju.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
- Vaški mladinski prosto Arto (1.900,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 kupila pisarniško
pohištvo za urejen mladinski prostor.
- Ureditev društvenega prostora Kolonija 54 (4.500,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021
sanirala stene, strop, tla, zamenjala stavbno pohištvo, uredila kuhinjsko nišo, vhod in podest do
vrednosti 4.500,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi društvo samo.
- Ureditev društvenega prostora v Tržišču (5.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021
uredila kuhinjo in kupila gospodinjske aparate za AKŽ Tržišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in
ocene makroekonomskih gibanj.
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402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

48.500 €

402504 Zavarovalne premije za objekte

20.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06441 Nakup osnovnih sredstev

5.000 €
35.000 €
5.000 €
66.000 €
66.000 €
18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
v letu 2021 se zagotovijo sredstva za preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU.
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina predvideva v letu 2021 nakup novih stolov za večnamenski dom Razbor ter nakup ve
opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski upravi (stolov, delovne opreme zaradi
izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina planira v letu 2021 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter
druge računalniške opreme.
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica planira v letu 2021 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica,
zaradi dotrajanosti le-te.
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.
NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na
dosedanje potrebe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA,
OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME,
OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV,
OB110-08-0025 - NAKUP OPREME ZA HLAJENJE,
OB110-12-0024 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME,
OB110-15-0025 - NAKUP GASILNIH APARATOV;
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi ugotovljenih potreb in ocene makroekonomskih gibanj.
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OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
420200 Nakup pisarniškega pohištva

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
420201 Nakup pisarniške opreme

2.000 €
2.000 €
4.000 €
4.000 €

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

10.000 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme

10.000 €

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV
420233 Nakup gasilske opreme

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.000 €
1.000 €
1.000 €
1.000 €
500 €
500 €
3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO NUSZ
Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi
odmere davčnega organa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020, novi objekti v lasti
Občine Sevnica in ocene makroekonomskih gibanj.
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 57 4 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
banka cestnih podatkov
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev
katastrskega stanja glede na trase cest.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
60.000 €

Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja
glede na trase cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest.
Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število
naročenih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
60.000 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov.
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 graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko. Skladno z banko
cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se meri s
številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali se bodo
tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne
odmere, ureditve mej). Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih
odmer glede na število naročenih.

16459 GEODETSKE STORITVE

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE IN CENITVE
Občina Sevnica bo za leto 2021 izbrala izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer cest ter
za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere po
končani investiciji).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603 Komunalna dejavnost

60.000 €
98.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

98.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje. Zastavljeni
dolgoročni cilj se meri z realizacijo dolgoletnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov
gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske
javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica planira v letu 2021 izvesti investicijsko vzdrževalna dela na objektu mrliške
vežice Gabrijele (prenova kuhinje), na objektu mrliške vežice v Sevnici (sanacija objekta zaradi
posedanja in plazenja terena), na objektu mrliške vežice Studenec (nakup kuhinjske niše) in v
Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem).
INVESTICIJSKI NADZOR
Za novi investiciji v Tržišču in Velikem Cirniku je potreben nadzor nad deli, za kar so se
zagotovila sredstva.
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem
gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja bo
potekala v dveh letih.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izgradnjo mrliške vežice je potrebno naročiti tudi PZI dokumentacijo.
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v
Tržišču. Izgradnja je predvidena do konca leta 2021.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0030 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 - IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
OB110-20-0005 - IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ45.000 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000 €

420801 Investicijski nadzor

5.000 €

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
420401 Novogradnje

28.000 €
25.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.000 €

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
25.000 €

420401 Novogradnje

25.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
416.000 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069002 Nakup zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16069002 Nakup zemljišč

416.000 €

Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč
povezani s konkretnim projektom.

v primerih, ko nakupi še niso
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju
,Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s poročilom o
realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s
poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

416.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:
- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj (morebitna menjava),
- nakup zemljišča v starem delu Sevnice,
- nakup zemljišča za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0083 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenega obsega odkupov za potrebe občinskih cest ter
ocenitve vrednosti zemljišč. V primeru nepredvidenih odkupov oz. višjih vrednosti je predviden
dogovor o delnem plačilu, glede na zagotovljena proračunska sredstva.
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402799 Druge odškodnine in kazni

10.000 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

406.000 €

420600 Nakup zemljišč

4002 ODDELEK ZA FINANCE
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

406.000 €
702.300 €
70 2 .3 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito
upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

702.300 €

Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj
ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete
obveznosti iz naslova zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
702.300 €
Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti
od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov,
najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete
obveznosti iz naslova zadolževanja.

22401 Plačilo obresti bankam

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA OBRESTI BANKAM
Na tej postavki načrtovana sredstva so namenjena plačilu obresti v letu 2021, skladno z že
sklenjenimi kreditnimi pogodbami ter na podlagi višine EURIBORA. Sredstva so torej ocenjena,
saj je večina kreditnih pogodb vezanih na tromesečni ali mesečni EURIBOR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000 €

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

34.000 €

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

452.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje kreditov teče nemoteno, zato so planirana sredstva na tej postavki zadostna za
poplačilo vseh glavnic skladno z amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje
projektov, ki so v teku v letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI452.658 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
214.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje državnega kredita skladno s 21. členom ZFO-1C je načrtovano na tej proračunski
vrstici.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje
projektov, ki so v teku v letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

214.642 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
6.798.580 €

07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

IZREDNIH
35 3 .5 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
(od 2016-2022 je v pripravi)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

353.500 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z
veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
38.500 €
Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč
in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj za
posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
Planirana sredstva se namenijo za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo enot
CZ, ki izhaja iz Uredbe o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne
zaščite (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur.l.RS, št.78/09).Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg ) je
občina dolžna izvajati naloge. Občina zagotavlja sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o
opravljanju nalog ZRP (Potapljaško društvo Vidra, potapljači PGD Sevnica,Planinsko društvo
Lisca Sevnica, Radio klub Sevnica). (4.000 EUR)
NAKUP OS ZA ZIR
Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (uniforme, obutev, oprema za ekipo PP,
ročna radijska postaja) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in
drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Uredba o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite in
pogodba o opravljanju gasilske javne službe
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402199 Drugi posebni materiali in storitve

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

4.000 €
1.000 €
1.000 €
23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se
nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na osnovi
zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve
sanacijske ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče in podobno).
Občina Sevnica zagotavlja stalno usposobljenost enot CZ, zato je potrebno izobraževanje, ki se
za pripadnike CZ izvaja na Igu, na Območni enoti Rdečega križa Sevnica in se izvaja v skladu z
letnim programom izobraževanja pripadnikov enot CZ. (regijsko in državno preverjanje enot
PPCZ in RK, usposabljanje za uporabnike izolirnih gasilnih aparatov, tehnično reševanje,
reševanje na in iz vode, usposabljanje članov štaba CZ občine Sevnica). V postavki so
zagotovljena sredstva za plačilo refundacij plač za pripadnike različnih sestavov v sistemu ZiR v
času usposabljanj in intervencij. V postavki so tudi stroški za opravljanje zdravniških pregledov
za 100 operativnih gasilcev v okviru GZ Sevnica. Sredstva se zagotavljajo v skladu s Pogodbo
o opravljanju javne gasilske službe št. 82000-0021/2005, Zakonom o gasilstvu (ZGas-UPB1)
(Ur.l. RS št.113/05)
in Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih
gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in 69/15) (23.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine
Sevnica in v izobraževalnem centru na Igu.
402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite

23.000 €
10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2021 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z
prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
10.500 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.500 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
315.000 €

Opis podprograma
Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega
delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske
domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

215.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)
Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg).
Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in
posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-0021/05 je določen obseg, vsebina in
način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja
skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica
(Ur.l. RS, št. 78/09).
Sredstva iz naslova požarnih taks pa bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne
opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze
Sevnica. MORS - URSZR bo namenska sredstva nakazoval v skladu s pogodbo med Občino in
URSZR št. 427-00-5/2004-139 z dne 01.03.2004. Občina Sevnica je skupaj z posameznimi
PGD-ji v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 78/09) dolžna skrbeti
tudi za nemoteno operativnost gasilskih domov in orodišč. (215.000 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Predvideni sta dve investiciji:
- zamenjava stavbnega pohištva zaradi povečanja energetske učinkovitosti doma gasilcev in
vaščanov na Okiču (5.000 EUR),
- prenova kuhinje v večnamenskem domu Šmarčna in končna ureditev nadstreška (5.000 EUR).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica se obvezuje, da bo iz občinskega proračuna financirala dejavnost GZ Sevnica.
Podlaga za financiranje je na občinskem nivoju usklajen letni program dejavnosti GZ in
prostovoljnih društev.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

215.000 €

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin.
Večina sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki
ga bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in
osrednje društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (100.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

100.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
100.000 €
proračunski uporabniki

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

14 . 35 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine
je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Občinski program varnosti,
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

14.350 €

Opis glavnega programa
Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
08029001 Prometna varnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

08029001 Prometna varnost

14.350 €

Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi
šolski dan, M)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Resolucija o nacionalnem programu
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13);
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu
področju.

z izvajanjem preventivnih akcij na tem

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij
na tem področju.

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva so namenjena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v
okviru Občine deluje kot organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. (350 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi stroškov sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz obdobja prejšnjih let.
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402905 Sejnine udeležencem odborov

350 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prom.
14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v
cestnem prometu. Za osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko
tekmovanje Kaj veš o prometu, s katerim poskušamo prispevati k večji ozaveščenosti za
pravilno vključevanje mlajših udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v
teoretičnem in praktičnem znanju iz CPP. Stroški so namenjeni za organizacijo in izvedbo
občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter sofinanciranje ostalih preventivnih prometnih
akcij v občini Sevnica (Evropski teden mobilnosti...). (14.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov za izvedbo tekmovanj iz preteklih let. Stroški se
povečajo na račun vsakoletnega izpopolnjevanja občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu.
402099 Drugi splošni material in storitve

14.000 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 40 . 00 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
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. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo
drugih postavk občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

40.000 €

Opis glavnega programa
Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopov za lastnike gozdov.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

40.000 €

Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih pot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopa do gozdnih zemljišč.

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi
za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica
načrtuje v letu 2021 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki
so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (40.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000 €
40.000 €
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12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA
47 . 79 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi
energije in oskrbe s toplotno energijo.

viri

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
47.790 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12049001 Oskrba s plinom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

12049001 Oskrba s plinom

47.790 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje plinovodov.
Zakonske in druge pravne podlage
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 bo pridobljena projektna
dokumentacija za širitev omrežja plinovoda. (10.000 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

10.000 €
10.000 €
37.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica.
(37.790,00 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

37.790 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
2. 9 69 .8 3 5 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.965.379 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor in Oddelek za
gospodarstvo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1.063.360 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino Sevnica in Javnim podjetjem
Komunala d.o.o. Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev
ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.063.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE LC)
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 – Zces-1A) ) spada vzdrževanje
lokalnih cest med redno gospodarsko javno službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo,
vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometna na njih. Redno vzdrževanje občinskih cest
obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem
stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje
nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Občina Sevnica je v letu 2014 na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanje občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.list RS, št. 45/14) prenesla
vzdrževanje občinskih lokalnih cest na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
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Zaradi velikega obsega lokalnih cest in dotrajanosti le-teh je potrebno letno zagotavljati sredstva
za zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč. (1.063.360 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo).
Načrtuje se brušenje neenakomerno položenih robnikov na pločnikih v Dolnjem Brezovem.
Zagotovljena sredstva v višini (500 EUR).
Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto
Načrtuje se izgradnja dveh podhodov za dvoživke na lokalni cesti v Okroglicah in postavitev
začasnih obcestnih ograj na Okroglicah in v Račici.
Zagotovljena sredstva v višini (4.800 EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino
Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.063.360 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.615.869 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

1.528.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici
šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu
vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in
obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (38.400 EUR).
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Sredstva so namenjena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve
križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo in pokopališče v Šentjanžu, kot
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sodelovanje Občine pri začetku investicije DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3-738
Šentjanž-Glino. Izvedba se začne v letu 2020 in konča v 2021. (50.000 EUR)
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj
gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju
PC je predvidena izvedba komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. Predvidena
je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev PC z
razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena za gradnjo nadvoza na lokalni
cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter
plačilu projektne dokumentacije. Izvedba je povezana s preureditvijo križišča na regionalni cesti
v sodelovanju z DRSI in se začne v letu 2021 ter predvidoma konča v 2022. (810.108 EUR)
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.562 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 757.120 EUR
Investicijski nadzor 22.713 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 22.713 EUR
UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
Sredstva so namenjena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža.
Ureditev vključuje nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija
cestišča. Z ureditvijo se bo zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč.
(120.000 EUR)
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Sredstva so namenjena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Predvidena je sanacija
večjih posedkov cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltacijo cestišča. Investicija bo
prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR)
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so namenjena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od Grahovice
v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata normalno
prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se načrtujejo
globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost cestišča.
Cestišče se ureja v približni dolžini 400 m. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o
financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Načrtuje se sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri Poklek. Cesta se
ureja na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina. Na tem odseku se cesta
prestavlja stran od potoka, se razširi in s tem zagotovi večja preglednost in varnost. Na
preostalem delu cestišča je predvidena ureditev odvodnjavanja, sanacija večjih posedkov
cestišča in asfaltacija cestišča.
Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib.
160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predvidena je gradnja mešane in
elektro-kabelske kanalizacije, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja
enostranskega pločnika.
V izdelavi je projektna dokumentacija in gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter
elektro vodov.
Investicija bo prijavljena na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin in
zaključena v letu 2021. (180.000 EUR)
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE
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Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Na določenih odsekih bomo
sanirali usade na vozišču. (30.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA
OB110-17-0023 - REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
OB110-18-0002 - KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
OB110-20-0015 - UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
OB110-20-0016 - UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA
OB110-20-0018 - UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
OB110-20-0019 - UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
OB110-20-0029 - UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL- ŽIGRSKI VRH - ČANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov

86

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

38.400 €
38.400 €
50.000 €
50.000 €
810.109 €
7.562 €
757.120 €

420801 Investicijski nadzor

22.714 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

22.714 €

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

120.000 €
120.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
180.000 €
180.000 €

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
30.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

30.000 €
87.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za ureditev povezovalne
poti Boštanj-Radna-Log. Povezovalna pot bo namenjena pešcem in tudi kolesarjem. (10.000
EUR)
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(15.000 EUR)
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO
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V izdelavi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dveh obstoječih premostitev potoka
Hinja v Krmelju u naslednjimi izhodišči:
- rekonstrukcija premostitev za vozišča primernih širin s površinami za pešce,
- izvedba potrebnih vodnogospodarskih ureditev struge potoka,
- prometno-tehnična ureditev območja,
- zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov,
- ureditev cestne razsvetljave.
Sredstva so predvidena za plačilo dodatnih projektantskih del za izvedbo novogradnje mostu za
Gabrijele. Projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2021. (6.750 EUR)
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
V letu 2018 je bil izdelan koncept ureditve območja ŽP Sevnica, ki je bil predstavljen tudi
občinskemu svetu in posredovan upravljavcu železniške infrastrukture. Ministrstvo za
infrastrukturo predvideva izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za ureditev območja ŽP
Sevnica in sredstva so namenjena naročilu dokumentacije, ki bi bila dodatno zahtevana od
Občine. (5.000 EUR)
KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA
Sredstva so namenjena naročilu izvedbene projektne dokumentacije za "Ureditev kolesarskega
prometa od krožišča Lidl do Komunale v Sevnici" na osnovi pripravljene in potrjene projektne
naloge ter izdelane idejne zasnove z upoštevanjem vseh obstoječih in predvidenih prometnih
ureditev.
Projektna dokumentacija bo predvidoma dokončana v letu 2022. (25.000 EUR)
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev lokalne ceste
Ponikve. (1.200 EUR)
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Grahovica Jablanica. (1.200 EUR)
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Blanca Poklek. (1.200 EUR)
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za pripravo potrebne investicijske dokumentacije za prijavo investicije
na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin. (1.200 EUR)
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske
poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (12.000 EUR)
DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Sredstva so namenjena plačilu dokumentacije – elaborata dejanske rabe zemljišč občinske
javne cestne infrastrukture, skladno z določili Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS, št. 13/18). Gradivo je izdelano in se
usklajuje z MZI – DRSI. (8.810 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0054 - POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
OB110-16-0005 - GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA CESTNEM PODROČJU
OB110-16-0060 - MUREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU - MOST ČEZ HINJO
OB110-17-0008 - UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
OB110-19-0019 - KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ - SEVNICA
OB110-19-0020 - DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
OB110-20-0016 - UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA
OB110-20-0018 - UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
OB110-20-0019 - UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
OB110-20-0030 - INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
420801 Investicijski nadzor

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 €
10.000 €
15.000 €
15.000 €
6.750 €
6.750 €
5.000 €
5.000 €
25.000 €
25.000 €

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE8.810 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

8.810 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
1.200 €
12.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12.000 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

73.000 €

Opis podprograma
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 signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.

13410 Avtobusna postajališča

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - mreža postajališč za avtodome
Občina Sevnica se je pred leti priključila projektu Mreža postajališč za avtodome, katerega
vodilni partner je Občina Mirna, v projekt pa je vključenih 90 občin. Cilj projekta je izgradnja
oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega namen je
spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter
enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Sredstva so namenjena za vodenje in
koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in promocijske aktivnosti ter širšo promocijsko
objavo. (2.000 EUR)
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2021 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini
Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Postavi se avtobusno postajališče Arto na vrhu vasi Devce, saj otroci čakajo na dežju pri
ekološkem otoku.
Sredstva so predvidena v postavki investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč. (4.000
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje
avtobusnih postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča

2.000 €
29.000 €
29.000 €
42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer novo parkirišče
pri objektu Komunala d.o.o. Sevnica ter delno za izvedbo novega parkirišča na začetku parka v
Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (35.000 EUR)
Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije. (7.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0047- INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

42.000 €
35.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.000 €

13029004 Cestna razsvetljava

213.150 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu, Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih
svetil in vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

98.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA (JR)
Občina Sevnica je bila v letu 2016 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo
električne energije preko Skupnosti občin Slovenije. V letu 2019 je občina Sevnica pristopila k
sklenitvi okvirnega sporazuma o dobavi električne energije za obdobje do 31.3.2021. Dobavitelj
je Elektro Maribor Energija Plus. (98.150 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Poraba električne energije je ocenjena iz porabe prejšnjega tekočega leta, cene pa so iz
pogodbe za obdobje 2019 - 2021.
402200 Električna energija

98.150 €

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
RAZSVETLJAVE)

DRUGIH

OBJEKTOV

(REDNO

VZDRŽEVANJE

JAVNE
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Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov
svetilk) na celotnem območju Občine Sevnica.
V skladu s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
80/13) in 5. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08,
46/14, 46/15) se opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave
v Občini Sevnica od 1.1.2019 dalje prenese na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
(40.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

40.000 €
75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2021 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. Sredstva so povečana zaradi nujne menjave neustreznih svetil in
s tem zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. (75.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1306 Telekomunikacije in pošta

75.000 €
75.000 €
4.456 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje
zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih
telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4.456 €

Opis podprograma
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje
zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih
telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

1.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja in druge aktivnosti na tem
področju. (1.456 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0051 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

13441 Razvoj pametnega mesta

1.456 €
1.456 €
3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe, hkrati pa se intenzivno pripravlja za kandidiranje na napovedanem razpisu
Pametna mesta in vasi Ministrstva za javno upravo, ki bo objavljen v začetku leta 2021. Občina
Sevnica bo v tem razpisu nastopila kot članica dveh konzorcijev, v okviru regije Posavje in v
sodelovanju z Občino Kočevje. Glede na pogoje razpisa bo sprejeta končna odločitev o načinu
prijave na razpis, z objavo razpisa pa bo znan tudi finančni okvir, ki se bo uskladil z rebalansom.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.000 €
3.000 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
80 5 .8 4 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

772.146 €

Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

36.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.
Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni
občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razširitev zbirnih centrov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.

15401 Ravnanje z odpadki

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - RAVNANJE Z ODPADKI
Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z evropsko
zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izvede nadgradnjo centra
za ravnanje z odpadki, ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo
odpadkov (MBO). V kolikor bo sedaj dosežen dogovor z vsemi družbenicami, je predvidno
sofinanciranje naprave za mehansko - biološko obdelavo odpadkov v okviru lastnih sredstev
družbenic podjetja, saj je s tem pogojeno obratovanje samega odlagališča odpadkov. (1.000
EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (17.000
EUR)
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo
namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev
ekoloških otokov po občini in za zagotavljanje požarne varnosti na zbirnem centru. (18.000
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0068 - OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
OB110-14-0036 - ZBIRNI CENTER SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

96

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.000 €
17.000 €
17.000 €
18.000 €
18.000 €
736.146 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

199.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti
subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (184.762 EUR)
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v
mestu Sevnica in Boštanj ter za izdelavo projektne dokumentacije za reševanje problematike
zalednih voda na območju Radne. (15.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
OB110-16-0030 - PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

184.763 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
184.763 €

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

15.000 €
15.000 €
509.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne
kanalizacije v Boštanju in Sevnici. (150.000 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so namenjena zagotavljanju nadzora pri izvedbah rekonstrukcij na kanalizacijskem
omrežju. (3.000 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (183.695 EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica so
po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata. (25.000
EUR)
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI
Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče
kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica bo za projekt oddala
vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev
54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani
Ministrstva za okolje in prostor. (147.488 EUR)
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.588 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 107.571 EUR
Investicijski nadzor 2.152 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 35.177 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0054 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA
OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
OB110-14-0039 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
OB110-17-0026 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P.S. SAVE
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

153.000 €
150.000 €
3.000 €
183.695 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
183.695 €
služb

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

25.000 €
25.000 €

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE
147.488 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15414 Gospodarske javne službe

2.588 €
107.571 €
2.151 €
35.177 €
5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0073 - AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

22.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV
Občina Sevnica na osnovi podpisanega medobčinskega sporazuma o sodelovanju in
financiranju svetovalne pisarne v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za
ohranjanje vodnih virov - varuj vodo" zagotavlja delovanje svetovalne pisarne za informiranje
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prebivalcev razpršenih območjih glede različnih možnih rešitev čiščenja odpadnih voda. (3.200
EUR)
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN - Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov in
hišnih črpališč na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski
svet. Po sprejemu proračuna za leto 2021 bo Občina pripravila javni razpis in ga objavila v
Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na krajevno običajen način. (19.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški so povezani s sofinanciranjem hišnih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje in sofinanciranjem malih čistilnih naprav.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet.
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

3.200 €
19.000 €
33.700 €

Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in
gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

33.700 €

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.

15501 Urejanje vodotokov

33.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog
vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. (3.700 EUR)
UREJANJE VODOTOKOV
V letu 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k izvedbi ureditve struge Sevnične v
Šmarju po novelirani projektni in investicijski dokumentaciji, ki jo je pridobila Občina, skladno s
sklenjenim sporazumom. Prva faza ureditev zajema odsek od rondoja v Šmarju do konca
naselja Sevnica in z ureditvami bo Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše
pred poplavami hudourne Sevnične. Sredstva so namenjena naročilu projektne dokumentacije
za ureditvena dela druge faze, ki predvidoma zajema nadaljevanje do območja nad PC Ines
(30.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.700 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

30.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2. 3 27 .2 5 9
€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
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prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
115.000 €

Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob
upoštevanju dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
40.000 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov
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, Gradbeni zakon, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja.
Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.

16401 Urbanizem in geodetske storitve

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(40.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0074 - URBANIZEM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-07-0074 URBANIZEM
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16029003 Prostorsko načrtovanje

40.000 €
40.000 €
75.000 €

Opis podprograma
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
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 prostorskem
načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in določitev izvedbenih pogojev za posege in gradnjo na območjih
stavbnih zemljišč, ob upoštevanju dejanskega stanja prostora.
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16405 Strateško načrtovanje

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili
prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb
OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu,
po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in
z njim podpisana pogodba.
Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih
obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema
sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.
V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in
izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
Zaključek in sprejem tretjih sprememb OPN v skladu s terminskim okvirom priprave načrtujemo
v sredini leta 2021 ob pogoju, da bodo nosilci urejanja prostora izpolnjevali svoje obveznosti v
zakonsko predpisanih rokih, na kar Občina ne more vplivati. Po sprejemu sprememb OPN
bomo nadaljevali z aktivnostmi za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi
potrebami. DUO Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in
ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih
standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim
izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran
izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno,
večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo
podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih
ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje
objektov.
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V oktobru je bila naročena izdelava idejne rešitve objekta nove OŠ Ana Gale z zunanjo
ureditvijo, ki bo nadomestila obstoječo stavbo, ki več ne izpolnjuje minimalnih pogojev za
izvajanje dejavnosti na obstoječi lokaciji.
V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove. V letu 2021 se postopek
priprave OPPN nadaljuje do končnega sprejema akta. (30.000 EUR)
OPPN ZD IN LEKARNA
Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih
poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in
dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje
dejavnosti.(25.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0057 - OPN OBČINE SEVNICA
OB110-19-0008 - OPPN STANOVANSJKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI -ZAHOD
OB110-20-0020 - OPPN ZD IN LEKARNA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000 €
20.000 €

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
30.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603 Komunalna dejavnost

30.000 €
25.000 €
25.000 €
1.890.259 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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16039001 Oskrba z vodo

1.364.959 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16411 Študije o vodooskrbi

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - vodna povračila
Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna
dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se
nahajajo ti javni vodovodi, mora namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer določi območja izvajanja javne službe,
določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda. Trenutno stanje je, da se javna
služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat zavezanec za
plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih
vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o
vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo
vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode in če tej
osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci vaških javnih vodovodov), je
zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem primeru)
ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. (19.000 EUR)
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0060 - OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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402999 Drugi operativni odhodki

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

19.000 €
9.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.000 €

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

1.336.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME - nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja
Sredstva so namenjena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitev novih hidrantov
na javnih vodovodnih sistemih v občina Sevnica. (13.980 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN - novi hidrant.
Potrebno je zamenjati obstoječi podzemni hidrant v naselju Arto z nadzemnim in postaviti
omarico s pripadajočo opremo. Sredstva bodo zagotovljena iz tekočega vzdrževanja druge
opreme. (980 EUR)
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije
Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine
Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno
vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini
Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V
letu
2021 se bo nadaljevalo z povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in
adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v
Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in
izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Sredstva so predvidena v letu 2021. (1.172.978 EUR).
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.374 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 1.103.793 EUR
Investicijski nadzor 20.069 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 38.742 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
OB110-17-0014 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13.980 €
150.000 €
150.000 €
1.172.979 €
10.374 €
1.103.794 €

420801 Investicijski nadzor

20.069 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

38.742 €

16039003 Objekti za rekreacijo

25.300 €

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo vključujejo sredstva za infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo za
rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne površine za rekreacijo z infrastrukturo in urbano
opremo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljanje površin z infrastrukturo in opremo za rekreacijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev površin in infrastrukture za rekreacijo za občane.

16406 Objekti za rekreacijo

25.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (25.300 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Nasproti gostišča Janc na Studencu se postavi kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi se namestijo
na igrišče poleg igral. (5.000 EUR ).
Na Dolnjem Brezovu ob igrišču se postavijo stojala za kolesa. (800 EUR)
Ob avtobusni postaji na Jablanici se postavi solarna svetilka. ( 3.500 EUR)
Na Logu ob pešpoti se namesti 4 klopi in 2 na pokopališču. (1.500 EUR)
V Krmelju se na tenis igrišču zamenja razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč. (4.500
EUR)
Na Škovcu ob kozolcu bo Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki. (5.000 EUR)
Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce bo Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke.
(5.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0027 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vzpostavitev mreže rekreativnih površin in opreme za spodbujanje zdravega sloga življenja.

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

25.300 €

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

25.300 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

500.000 €

Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.

16418 Urejanje javnih površin

500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN)
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih površin, ki jo izvaja delovna skupina pri
JP Komunala d.o.o. na celotnem območju občine Sevnica. Delovna skupina izvaja vzdrževanje
zelenih in sivih površin v letnem in zimskem obdobju (čiščenje pločnikov, javnih parkirišč,
parkov, drevored na Savski cesti, sprehajalne poti ob reki Savi, zelenice pri športnem objektu
na/ob bazenu Sevnica ....).
Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne skupine (pog. št.: 35400036/2012 z dne 3.1.2014). V letu 2021 so planirana sredstva na novi postavki, predhodna
postavka 13402 pa se ukine. (400.000 EUR)
NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin je potreben tudi nakup novih
strojev in opreme. (100.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pogodba med Zavodom za zaposlovanje in Občino Sevnica za javna dela.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

400.000 €
100.000 €

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

100.000 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

250.000 €

Opis glavnega programa
Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 €

Opis podprograma
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj,
gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega
prebivalstva), nakup in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega
sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.
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16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki
nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2020 se je izvedla prenova strehe in
začela delna prenova praznih stanovanj v objektu Krmelj 20. V letu 2021 se bo prenova
nadaljevala. (80.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0007 - OBNOVA STANOVANJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

80.000 €
80.000 €
170.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje, tekoče vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje obveznosti iz Stanovanjskega zakona in določil iz leta 2003.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica se izvaja za 142 stanovanj,
od tega sta 2 stanovanji službeni, 1 stanovanje pa je namenjeno izključno za socialne
upravičence. Pogodba za upravljanje in vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki
upravlja s stanovanji Občine Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica
mora kot lastnik stanovanj odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je
opredeljen v 41. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03,18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17odl.US in 27/17). V letu 2021 se bodo v večjem obsegu nadaljevale aktivnosti na področju
vzdrževanja starejših objektov. Izvajala se bodo tudi ostala vzdrževanja v skladu z letnim
načrtom vzdrževanja, med katere spadajo med drugim zamenjave stavbnega pohištva,
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zamenjave iztrošenih talnih oblog, prenove kopalnic in druga vzdrževalna dela. S sredstvi, ki se
zbirajo v rezervnih skladih posameznih objektov pa se bodo tudi v letu 2021 izvajale nekatere
energetske prenove večstanovanjskih objektih in večja vzdrževalna dela na skupnih prostorih in
napravah. (120.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi letnega plana vzdrževanja stanovanj in pogodbe o upravljanju in
vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Sevnica.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

120.000 €
50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ
Sredstva v letu 2021 so namenjena za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50%
za mlade družine in mlade investitorje, ki gradijo nove stanovanjske hiše. Občinski Svet je v
juniju 2014 sprejel Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica. (50.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica,
- Izračuni komunalnega prispevka po odločbah o odmeri komunalnega prispevka posameznim
investitorjem individualnih stanovanjskih hiš;
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

50.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
72.000 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti
ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju
občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

72.000 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke
zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo
izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave
zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Za namen rušitev bo potrebno izdelati projekte za
izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja . (30.000 EUR)
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljnjo izvedbo
povezovalne ceste, kanalizacijskega sistema za odvod odpadne in meteorne vode ter
vodovodnega sistema iz predvidenega stanovanjskega območja. (40.000 EUR)
Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije pa je predvidenih 2.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0042 - RUŠENJE OBJEKTOV
OB110-18-0010 - OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV
420400 Priprava zemljišča

30.000 €
30.000 €

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.42.000 €
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000 €
2.000 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
24 0 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
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. Občina
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo
odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih
nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih
financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih
nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
240.000 €
Opis glavnega programa
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.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo
odpravo posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23029001 Rezerva občine
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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23029001 Rezerva občine

240.000 €

Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na
lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.
Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč,
večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi
škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti.
(240.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
409100 Proračunska rezerva

4004
ODDELEK
DEJAVNOSTI

240.000 €

ZA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

DRUŽBENE
8.562.217 €
55 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren
socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila
delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost
brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano
neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

55.000 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za sofinanciranje
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi
pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu
dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

55.000 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
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, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20-odl.US)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z
vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom
udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike
zaposlovanja tudi: dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti,
zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja
vseh mladih brezposelnih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

10403 Javna dela

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20-odl.US), so javna dela poseben
program v okviru ukrepa kreiranja 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
najdlje 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. Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencev javnih del predvsem v skladu z
naslednjimi merili:
- povprečno stopnjo brezposelnosti v občinah oziroma regijah,
- strukturo brezposelnih.
Poleg dela sredstev za plače zavod zagotavlja tudi odpravnine ob upokojitvi, sredstva za
prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela.
Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač
udeležencev, regresa za letni dopust ter materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in
potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača ne dosega
minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo
prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače.
Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na
področju družbenih dejavnosti. Glede na stopnjo registrirane brezposelnosti Občina Sevnica
sofinancira 50% plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, v
Zakonu o urejanju trga dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za
zaposlovanje, naročnikom javnega dela in izvajalcem javnega dela se sklene tripartitna
pogodba, s katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Pri planu sredstev se
upošteva kritje dela stroškov plač za zaposlene preko javnih del, del prispevkov ter regres za
letni dopust, ki jih je dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica javnih del.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

55.000 €
49 8 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju
lekarniške dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na
področju zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na
primarni ravni.
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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 bodo vgrajene v Nacionalni program
zdravstvenega varstva RS. Vključeval bo 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.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

16.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša ter za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih
zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji 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 (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno locirano.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

16.000 €

Opis podprograma
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove, vzdrževanje defibrilatorjev.
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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K in 36/19)
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20 in 152/20-ZZUOOP)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08)
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- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18 IN 66/19)
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97,
61/11 in 53/17-popr)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list RS, št. 36/92
in 99/07)
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica (Uradni list RS, št. 76/10 in 1/20)
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 (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno lociran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:
Občina Sevnica zagotavlja pravilno označitev lokacije defibrilatorjev na vidnem mestu, skrbi za
tekoče vzdrževanje defibrilatorjev z upravljavci po posameznih lokacijah, zagotavlja nakup
elektrod in baterij za njihovo delovanje. Javna mreža defibrilatorjev z lokacijami je objavljena na
spletni strani Občine Sevnica (trenutno 27 lokacij).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so bila oblikovana na podlagi preteklih vzdrževanj.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica bo v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah,
ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma
pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem,
soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in
odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorji se bodo
vključili v javno mrežo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0011 - NAKUP DEFIBRILATORJEV
119

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

10.000 €

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

10.000 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva

482.000 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo
lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je spremljanje stroškov mrliško ogledne službe v skladu z zakonskimi
določili in primerjati s prejšnjimi proračunskimi leti. Kazalnik je število opravljenih mrliških
pregledov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

460.000 €

Opis podprograma
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K in 36/19)
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05–UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 4/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20 in 152/20-ZZUOOP)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim
skupinam prebivalstva.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem, ki so v skladu z
zakonodajo upravičeni do tega, da so zavarovani kot občani.

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane160.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJE OBČINA:
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina dolžna plačevati
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za
stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči
oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne
upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja
zdravstveno zavarovanje.
Pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca v letu 2020 znaša 34,83 EUR, vendar se bo
v začetku leta 2021 uskladil in s tem posledično verjetno povečal.
Povprečno mesečno število zavarovancev se giblje med 350 in 400.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene
gibanja števila zavarovancev.
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine160.000
€

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
300.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Občina Sevnica bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov
Zdravstvenega doma Sevnica kupila potrebne prostore. Načrtuje se nakup prostorov Mercatorja
(bivši Cenko), ki bi služila za izvajanje zdravstvenih programov in tudi za druge socialne ter
družbene programe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0021 – NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV
300.000 €

420000 Nakup poslovnih stavb

17079002 Mrliško ogledna služba

300.000 €
22.000 €

Opis podprograma
Plačilo storitev mrliško pregledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

17420 Mrliško pregledna služba

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št.
56/93, 15/08), v nadaljevanju Pravilnik, mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno
pravilno delovanje Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in
zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je Občina dolžna pokrivati stroške mrliško
pregledne službe, stroške sanitarne obdukcije, stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo.
Obdukcije odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti. Občina krije plačevanje sanitarnih obdukcij, ki
se izvedejo, ko vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to iz utemeljenih razlogov
zahteva zdravnik oz., če gre za sum nalezljive bolezni. Občina je tudi plačnik opravljenih
mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano,
morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s
temi osebami, in sicer, če je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma
osebe, katere prebivališče je neznano na območju občine.
V proračunski postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcij in
tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja
nesreče).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu.
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402999 Drugi operativni odhodki

3.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

16.000 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
3.000 €
proračunski uporabniki

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
1. 4 71 .4 7 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo Občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa v RS za obdobje 2014-2023
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

27.200 €

Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične
in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti podpiranje izvajanja programov Posavskega muzeja Brežice.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa:
18029001 nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
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18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.000 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in
grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39,
90/12, 111/13)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur.l.
RS, št. 29/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ohranitev spomenikov v občini Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila sredstva za obnovo spomenika/ov, ki je zgodovinskega pomena.

18481 SREDSTVA
DEDIŠČINE

ZA

OBNOVO

IN

OHRANJANJE

KULTURNE
20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Občina Sevnica bo v letu 2021 razpisala sredstva za ohranjanje spomenikov lokalnega
pomena, ki so bili razglašeni z Odlokom v letu 2013. Pravila in kriteriji bodo določeni s
pravilnikom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18029002 Premična kulturna dediščina

20.000 €
7.200 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in
grobišč, postavitev spominskih obeležij, muzejska dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 29/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 93/20)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati in vzdrževati premično kulturno dediščino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti v okviru Posavskega muzeja Brežice. V letu
2021 se bodo skladno s pogodbo izvedla dela na področju kulturne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vsebina dela je določena z letno pogodbo.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803 Programi v kulturi

7.200 €
739.722 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe
v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun ter jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo

410.580 €

Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnici, izdajanje knjig,
brošur, zbornikov, publikacij, ipd
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/03, 70/08 in 80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 - UPB)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za plače za zaposlene, za delovanje ter sredstva za
knjižnično gradivo JZ Knjižnice Sevnica z enoto v Loki pri Zidanem Mostu ter za izvajanje
knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice.

18401 Knjižnična dejavnost

388.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ Knjižnica Sevnica z izposojevališčem v Loki pri
Zidanem Mostu dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene
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strokovne delavce, stroške plač vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti
ter druge stroške dela zaposlenih.
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki
nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,
čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).
SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnemu
zavodu Knjižnica Sevnica dolžna zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega
gradiva, del sredstev za nakup knjižnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški
za leto 2021.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
268.320 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18404 Posavska potujoča knjižnica

120.000 €
22.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Skladno s pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice (v
nadaljevanju: PPK) so Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občine
Sevnica in Občina Radeče dolžne zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti PPK. Ključ za
razdelitev skupnih stroškov je število prebivalcev v posameznih občinah, ki se vsako leto preveri
na dan 1.1. tekočega leta, kar je osnova za izračun deležev sofinanciranje za naslednje leto.
Pogodbene stranke zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih za plačilo
stroškov dela za voznika bibliobusa in bibliotekarja.
DELOVANJE POSAVSKE POTUJOČE KNJIŽNICE
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za
materialne stroške, ki nastajajo pri delovanju in vzdrževanju vozila bibliobusa.
SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški
za leto 2021.
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
9.915 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039002 Umetniški programi

12.345 €
236.142 €

Opis podprograma
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni
programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 46/14)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati
naloge na kulturnem področju.
Cilj je tudi, da se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov s področja kulture, ki
jih ima KŠTM v upravljanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za
investicije ter sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

236.142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
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Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju kulture upravlja z
Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za vse omenjene objekte
Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo,
varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Zavod skrbi za programsko
delovanje vseh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov.
Za večjo transparentnost pri načrtovanju sredstev, so v spodnji tabele planirana sredstva
zavoda za leto 2021 za vsa področja, ki jih pokriva. Ker pa zavod pokriva največji del na
področju kulture, so ti podatki predstavljeni pri njihovi dejavnosti kultura.

STRUKTURA
VIROV
FINANCIRANJAprihodki

kultura

šport

JS(PO) - dejavnost
JS(PO) - plače
JS (PO) - plače
javna dela
JS(PO) - transferi

104.276 160.944
91.366 84.164
7.000
0

JS(PO) - investicije
JS(PO) - razpisi
SKUPAJ (JS-PO)

mladinska
dejavnost

turizem

uprava

skupaj

72.114
91.383
7.000

38.208
91.854
14.000

375.542
358.768
28.000

6.510

0

0

6.510

33.500 31.850
0
0
236.142 283.468

41.000
0
211.497

2.000
0
146.062

108.350
0
877.170

0

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov, ki jih ima v upravljanju
KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0034 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
98.366 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

104.276 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
33.500 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura

33.500 €
87.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
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sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08,
40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- 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 ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09, 47/12)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12 , 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI OI JSKD SEVNICA
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS
za kulturne dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih
bo OI JSKD Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogu Letnega delovnega
načrta za leto 2021.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.000 €

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je Občina Sevnica dolžna
zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih
stroškov, povezanih s tem prostorom. Stroški se plačujejo po dejanskih stroških v skladu z
vsakoletno sklenjeno pogodbo. Za delovanje OI JSKD je namenjenih 2.000,00 EUR.
JAVNI POZIV ZA OBČINSKE PRIREDITVE
Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla javni poziv za prireditve občinskega pomena in izbrala
izvajalce, ki bodo na teh prireditvah izvajali programe. Na poziv, v višini 22.000 EUR se lahko
prijavijo kulturna društva s področja godbeništva, s sedežem v občini Sevnica.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z navedenim bodo sredstva iz javnega poziva ostala enaka kot v letu 2020, saj
verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo
društva zastavljene programe nemoteno izvajala.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, se bodo v letu 2021 preko
javnega razpisa dodelila sredstva v višini 48.000 EUR izvajalcem programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6. 2021 skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa, ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da
se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene
programe nemoteno izvajala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa in javnega poziva.

131

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

70.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039005 Drugi programi v kulturi

2.000 €
6.000 €

Opis podprograma
Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08,
40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10, 40/12, 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03,
70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01,
14/07,124/08, 34/11, 57/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18 )
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da Občina Sevnica zagotovi sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 bo Občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
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Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in izposojevališču v Loki. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi potrebe, kaj je nujno
potrebno za vzdrževanje objekta
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

6.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

6.000 €

1804 Podpora posebnim skupinam

5.600 €

Opis glavnega programa
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18049001 Programi veteranskih organizacij
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18049001 Programi veteranskih organizacij

5.600 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB3 in 21/18 – ZNOrg).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in
projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in
projektov.

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
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Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja veteranskih društev in združenj, ki niso
financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v občini Sevnica. Občina sredstva
vsako leto razdeli na podlagi javnega poziva, objavljenega na spletni strani Občine Sevnica.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z navedenim bodo sredstva iz javnega poziva ostala enaka kot v letu 2020, saj
verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo
društva zastavljene programe nemoteno izvajala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vsebinski in finančni programi ter poraba v prejšnjih letih.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

5.600 €
698.955 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z Občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18059001 Programi športa

537.758 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
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zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 11/18)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za
izvajanje letnega programa športa.

18420 Transferi za športne dejavnosti

399.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠPORT – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s
Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica in skate parkom. Za
vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne
storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške.
Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo predvsem društva in klubi za
izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. V Športnem domu se oddaja v najem sejna soba in
pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor, na
bazenu prostor za gostinski lokal. Zavod skrbi za organizacijo in izvedbo raznih prireditev,
dogodkov in programov.
ODLOK - ŠPORT
Na podlagi Odloka odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica se bodo v letu 2021 na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem
letnega programa športa (LPŠ) v občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša
123.000 EUR.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.
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Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da
se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene
programe nemoteno izvajala.
INVESTICIJSKI TRANSFER KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na športnem področju,
ki so v upravljanju KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0036 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

123.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
84.164 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

160.944 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
31.850 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

31.850 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
137.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Občina Sevnica je v preteklih letih uredila fitnes naprave na prostem (Sevnica, Boštanj, Krmelj,
Loka pri Zidanem Mostu, Kompolje) za izvajanje tako rekreativne dejavnosti kot tudi za vadbo
športnih klubov. Prav tako je bilo postavljenih nekaj otroških igral. Vso navedeno opremo in
druge športne površine in igrišča je občina kot lastnica dolžna redno vzdrževati.
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA - PROJEKTI ZA STABILIZACIJO TERENA
Občina Sevnica je zaradi problematike nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019 naročila pregled projektne dokumentacije in izdelavo
recenzije. Nadaljnje aktivnosti za sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih
recenzijskega poročila.
Glede na zahtevnost terena in situacijo, ki je nastala po izvedbi del, bo potrebno izdelati
dodatno rešitev za stabilizacijo pobočja. Občina Sevnica je 19.11.2020 pridobila geološko geotehnično poročilo, ki bo podlaga za pripravo projekta dodatne stabilizacije na območju
stadiona.
NAKUP FITNES NAPRAV
V preteklih letih so se na več lokacijah (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu,
Kompolje) uredile zunanje fitnes naprave, s strani posameznih krajevnih skupnosti oziroma
krajev pa je interes, da se nekaj zunanjih fitnes naprav uredi tudi na drugih lokacijah. Občina bo
v skladu z možnostmi sledila potrebam po celotni občini.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 postavljene zunanje fitnes
naprave na Češnjicah in na Škovcu.
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledila potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 nabavljeni goli za mali nogomet
na Dolnjem Brezovem, odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, postavljena igrala na
Češnjicah in igrala pri domu krajanov Razbor.
IZVEDBA TRIM STEZE OB SAVI
Občina Sevnica bo pri Orehovem uredila trim stezo, ki bo služila rekreativnim skupinam in
ostalim zainteresiranim prebivalcem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0104 - IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
OB110-14-0018- NAKUP FITNES NAPRAV
OB110-16-0037 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
OB110-20-0022 - TRIM STEZA OB SAVI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so namenjeni rednemu vzdrževanju, nakupu igral in fitnes naprav ter investiciji
v stabilizacijo terena na območju stadiona.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV
420299 Nakup druge opreme in napeljav

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

1.800 €
40.000 €
40.000 €
20.200 €
20.200 €
45.800 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

15.800 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000 €

OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18059002 Programi za mladino

30.000 €
30.000 €
161.197 €

Opis podprograma
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi
študentov, društva prijateljev mladine, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega
časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09,
40/12-ZUJF)
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- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in
otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega
razpisa.

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

161.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRAVILNIK MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini
Sevnica se bodo v letu 2021 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih
programov in projektov v občini Sevnica. Višina sredstev namenjenih za javni razpis znaša
15.135 EUR.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da
se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene
programe nemoteno izvajala.
MLADINA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju mladine upravlja z
Mladinskim centrom Sevnica. Za omenjeni objekt Občina Sevnica plačuje obratovalne stroške,
in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in
druge operativne stroške.
INVESTICIJSKI TRANSFER – JZ KŠTM MLADINA
Sredstva bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Mladinskega centra
Sevnica, ki ga upravlja Javni zavod KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJAVNOST
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.135 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
105.854 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

38.208 €

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.2.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19 IZOBRAŽEVANJE

2.000 €
5. 3 52 .7 4 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne
oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.354.900 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske
vzgoje v skladu z normativi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
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19029001 Vrtci

3.354.900 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, M) nakup, gradnja in vzdrževanje
vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91,
127/06-ZJZP)

8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09 in 62/10-ZUPJS)
- 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 in 59/19),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17 in 43/18),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 134/2020),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in
ohranjanje javne mreže vrtcev.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul za vrtce ter
vključevanje čim večjega števila otrok v javne vrtce.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih ( v sodelovanju s posameznimi
izvajalci).
Kazalci:število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohraniti
javno mrežo vrtcev ter zagotoviti kakovost v izvajanju programov.
2. V sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje na območju občine, zagotoviti
optimalno organiziranost predšolske vzgoje. Ugotoviti možnosti racionalizacije.
3. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene
programov ter cene po potrebi pravočasno uskladiti.
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4. V primeru ugotovitve večjega vpisa otrok, kot so razpoložljive kapacitete, zagotoviti delovanje
novih oddelkov oziroma drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

449.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI
Občina Sevnica je na podlagi čakalne vrste otrok pripravila predlog dozidave Vrtca Ciciban v
Sevnici. Trenutno ima obstoječa stavba 14 oddelkov, z dozidavo pa bodo dodani še trije oddelki
in potrebni spremljajoči prostori. Tako bo vrtec imel 17 oddelkov. V letu 2019 je bila naročena
idejna zasnova za dozidavo vrtca, ki jo je pripravil izbrani ponudnik Boson, trajnostno
načrtovanje d.o.o. iz Ljubljane. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran
izvajalec del, podjetje VG5 d.o.o.. Pogodba je bila podpisana julija 2020, pogodbena vrednost
znaša 887.000,00 EUR (500.000,00 EUR v letu 2020, preostanek v višini 388.000,00 v letu
2021). Rok za dokončanje del je 8 mesecev od uvedbe v delo.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca.
Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Ker investicija poteka dve leti, je
potrebno tudi v letu 2021, zagotoviti sredstva za investicijski nadzor.
NAKUP OPREME ZA VRTEC
Občina Sevnica je naročila popis opreme za dograditev vrtca v Sevnici, razpis za nabavo
opreme bo objavljen v letu 2020, izvedba pa v začetku leta 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0038 - NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so namenjeni zgolj za izvajanje projekta.

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

449.000 €
50.000 €
388.000 €
11.000 €
100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
Občina Sevnica je z lastnikom objekta Panorama sklenila dogovor o obnovi objekta za namen
izvajanja predšolske vzgoje. Lastnik bo objekt uredil tako, da bo možno izvajati predšolsko
dejavnost v največ štirih oddelkih. Objekt bo urejen skladno s Pravilnikom o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev, prav tako bo pridobljeno uporabno
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dovoljenje. Občina Sevnica pa bo do začetka izvajanja predšolske vzgoje nabavila vso potrebno
opremo za izvajanje dejavnosti, ki naj bi se začela izvajati z mesecem septembrom 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED. VZGOJE
OB110-20-0024 - OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
50.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

19406 Vrtci v občini Sevnica

50.000 €
50.000 €
50.000 €
2.420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK,
36/10,62/10-ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Občina iz
proračuna vrtcem, ki izvajajo javno službo, zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno
programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih
sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in
standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in
stroški živil za otroke. Sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev
zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno
prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina
zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti
oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo ter z Zakonom o vrtcih.
NAJEMNINA ZA OBJEKT PANORAMA
Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama, sta podpisala pismo o nameri In sicer, da bosta po
ustrezni preureditvi objeta – prostorov za vrtec, sklenila najemno pogodbo za del objekta (klet,
pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom zagotovitve novih prostorov za
namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Lastnik objekta mora ustrezno preurediti
prostore za namen izvajanja štirih oddelkov predšolske vzgoje v skladu z normativi in pridobiti
tudi uporabno dovoljenje. Najemnina znaša 6.000,00 EUR/mesec in bo fiksna za celotno
obdobje najemnega razmerja. Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse
individualne stroške in vse obratovalne stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet,
telefonski stroški, odvoz smeti in manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec bo začel obratovati s
1. septembrom 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Veljavne cene programov v vrtcih na območju Občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna
za leto 2021, predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šolskem letu
2020/2021.
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

20.000 €
2.400.000 €
200.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v
vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od
staršev, zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev, kljub temu, da
otrok vrtec obiskuje v drugi občini. Mesečna obveznost se spreminja, saj je znesek odvisen od
števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvideno število otrok vključenih v druge vrtce in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

200.400 €
30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V OBČINI SEVNICA
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

30.000 €
4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V DRUGIH OBČINAH
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce v drugih občinah in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

4.000 €

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZVAJANJE ODLOČB ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi
Odločbe Zavoda za šolstvo oz. Zapisnika multidisciplinarnega tima pripada dodatna strokovna
pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov, v nekaterih primerih tudi stalni
spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno
programov. Na postavki so tako planirana sredstva za zagotavljanje stalnega spremljevalca za
otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oziroma Zapisnika
multidisciplinarnega tima, za zagotavljanje specialnega pedagoga - defektologa za potrebe
vrtcev v Občini Sevnica, za zagotavljanje dodatne strokovne pomoči na podlagi Odločbe
zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima. Trenutno zagotavljamo
sredstva za 7 spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih in število ur dodatne
strokovne pomoči oz. število stalnih spremljevalcev na podlagi Odločb Zavoda RS za šolstvo
oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
143.000 €

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SOFINANCIRANJE VRTCA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA
V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za
delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vrtec Mavrica Brežice kot javni zavod
na področju predšolske vzgoje, izvaja program na oddelku Splošne Bolnišnice Brežice, kjer se
zdravijo otroci iz posavskih občin. Vse posavske občine so tako vsako leto podpisnice Pogodbe
o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice. Delež Občine
Sevnica za delovanje oddelka predšolske vzgoje je 24,76%. Priloga Pogodbe o sofinanciranju
vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice sta tudi finančni plan in vsebinski
plan za posamezno šolsko leto. Občina Sevnica sredstva nakazuje na podlagi Zahtevka, ki ga
pripravi Vrtec Mavrica Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost, iz katerih otroci se zdravijo v
Bolnišnici Brežic ter dejanski stroški v preteklih letih.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
3.500 €

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so planirana sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za
dejavnosti in naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za nemoteno izvajanje
programov predšolske vzgoje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali stroške, ki so nastali v preteklih letih in jih ni moč
vključiti v ceno programov.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
5.000 €
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.183.010 €

Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni
programi ter ustrezna šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje
osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze,
financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek družbene dejavnosti.

19039001 Osnovno šolstvo

1.034.010 €

Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), dodatna
sredstva za pripravo toplih malic in kosil za učence (del stroškov kuharja), tekmovanja učencev,
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91,
127/06-ZJZP)

8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno - izobraževalnih
zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje šolskega
programa. Kazalci so poraba sredstev po postavkah in primerjava s prejšnjimi leti.
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19411 Transferi v osnovne šole

419.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OŠ
Obveznosti Občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa 82. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje fiksnih
materialnih stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), drugih
materialnih stroškov (stroški varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...), ter
stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme.
Občina Sevnica v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, osnovnim šolam sofinancira
fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve in voda), po dejanskih
stroških. Sredstva za druge materialne stroške, pa Občina osnovnim šolam nakazuje v
mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19413 Investicijski transferi šolam

419.500 €
300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu
z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega
programa. Po predlogih, ki jih podajo posamezne osnovne šole vsako leto, se sredstva
namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

300.000 €
300.000 €
160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA OŠ KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
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energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije).
Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza
Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri
čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo 21.
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 se bo
projekt nadaljeval s pridobivanjem dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA
Občina Sevnica je naročila idejno zasnovo za prostorsko umestitev novih prostorov za Osnovno
šolo Ana Gale Sevnica. V projektni nalogi za izbor izvajalca je opredeljena lokacija in prostorski
normativi. Idejna zasnova bo narejena v letu 2021. Po pridobitvi idejne zasnove bo potrebno
naročiti še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbran izvajalec je podjetje Demida
d.o.o. iz Sevnice.
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih
prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov). Po pridobitvi
idejne zasnove z vsemi projektnimi pogoji, bo Občina pridobila še projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Izbran izvajalec za pripravo idejne zasnove je podjetje Boson d.o.o. iz
Ljubljane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0039 - UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE
OB110-19-0040 - GRADNJA OŠ KRMELJ
OB110-20-0010 - DOGRADITEV OŠ BLANCA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

40.000 €
40.000 €
80.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

80.000 €

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

40.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000 €

19417 Varstvo vozačev

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VARSTVO VOZAČEV
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli mora Osnovna šola učencem, ki morajo čakati na
organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira Občina na podlagi določila 82.
člena ZOFVI. Višino urne postavke s šolami dogovorimo s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto bruto). Sredstva osnovnim
šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola pripravi na podlagi dejansko
izplačanih sredstev za varstvo vozačev.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število planiranih
ur v koledarskem letu in vrednost urne postavke.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19418 Šolska tekmovanja

28.000 €
16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠOLSKA TEKMOVANJA
Sredstva v proračunu so namenjena tudi za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru dodatnih
dejavnosti se sredstva namenjajo za sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in tekmovanj
učencev na področju športa. Občina šolam sofinancira naslednje stroške:
- tekmovanja učencev v znanju (prijavnina, stroške DMFA, malica ter prevoz na tekmovanja);
- tekmovanja učencev v športu (prevoz na področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale,
stroške Zavoda za šport Brežice, malico).
Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev se nakazujejo na podlagi pisnega zahtevka, ki
ga pripravi osnovna šola po udeležbi na tekmovanju in ga posreduje na Občino Sevnica. Priloga
zahtevka so kopije računov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

16.000 €

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DODATNE DEJAVNOSTI - SREDSTVA ZA PLAČE - OBČINSKI DEL
Občina Sevnica že vrsto let šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo toplih
malic in kosil za osnovnošolce. S tem Občina omogoča toplo malico osnovnošolcem vsaj
dvakrat tedensko ter tudi nižjo ceno malice in kosila. Pri določanju deleža delavca, se upošteva
kriterij: za tople malice: 40 % normativa kuharja, ki ga prizna ministrstvo za pripravo malic; za
kosila: 40 % normativa kuharja za kosila otrok (100 kosil/dan /kuharja). Delež kuharja je odvisen
od števila učencev in števila kosil. Sredstva Občina nakazuje Osnovnim šolam na podlagi
zahtevka, ki ga pripravi Osnovna šola na podlagi dejansko izplačanih plač.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter delež zaposlenih
za pripravo toplih malic in kosil v Osnovnih šolah.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

100.000 €
6.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane
Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev so bili upoštevani dejanski stroški iz preteklih let ter ocene
makroekonomskih gibanj za leto 2020.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

6.510 €

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MATERIALNI STROŠKI OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUGIH OBČINAH
Ne glede na določbe Uredbe o določitvi šolskega okoliša za javno osnovno šolo se učenci s
posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti,
v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v šole oziroma zavode, uredijo medsebojna razmerja s
posebno pogodbo. Skladno z zakonodajo Občina Sevnica zagotavlja del sredstev za delovanje
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (3 učenci) in OŠ Glazija Celje (3 učenci). Stroški so izračunani
glede na stroške šol v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem
šolskem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število učencev, ki
šolo za otroke s posebnimi potrebami obiskujejo v drugi občini.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 Glasbeno šolstvo

4.000 €
149.000 €

Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne
stroške, zavarovanje, M), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB,
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št.81/06 -UPB1).
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter
za pokrivanje stroškov delavcem po kolektivni pogodbi.

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, glasbeni šoli dolžna zagotavljati sredstva za stalne - fiksne materialne
stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter
stroške šolskega prostora (varovanje objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroške raznih storitev); stroške tekočega vzdrževanja zgradb in opreme; sredstva za
nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano, prevoz na
delo) in del splošnih (programskih), materialnih stroškov. Javna glasbena šola določi prispevek
za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne
zagotavlja sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število zaposlenih
v Glasbeni šoli Sevnica.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

44.000 €

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja105.000
€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER – GŠ SEVNICA
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.
IZVEDBA PLOŠČADI PRED GLASBENO ŠOLO SEVNICA
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo
Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh
nivojih, in sicer v kletni etaži tlorisnih dimenzij 4,95x12,58 m s sedmimi drvarnicami, ki so v
uporabi stanovanjskega objekta. Pritličje objekta tlorisnih dimenzij 5,30x12,83 m je hkrati streha,
ki se uporablja kot ploščad pred glasbeno šolo, ki bo armiranobetonska. Na njej sta postavljeni
dve klopi in parkirna mesta za kolesa. Drvarnice bodo nove z enotno obliko. Objekt je v celoti
vkopan na severni in zahodni strani. Ta dva zidova se bosta ohranila in v fazi izvedbe novega
objekta obbetonirala. Projekt je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
OB110-20-0025 - IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA
420401 Novogradnje

1906 Pomoči šolajočim

5.000 €
100.000 €
100.000 €
814.830 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost
vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim
prevozom in doplačilom za šolo v naravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

814.830 €

Opis podprograma
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje
prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih
prevozov,
- zagotavljanje pogojev, da se učenci udeležijo šole v naravi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.
- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev ene
generacije, ki se bodo udeležili šole v
naravi po izboru šole (letna, zimska), v šolskem letu 2019/2020.
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19430 Transferi
izobraževanja

posameznikom

na

področju

osnovnošolskega
814.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v
prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj
šolskega okoliša v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki
bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do
brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Na podlagi javnega naročila za opravljanje
šolskih prevozov na 16 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotoviti spremljevalca in rampo
za invalidski voziček, sta izvajalca šolskih prevozov Nomago d.o.o. s podizvajalci - 15 sklopov in
Šolski prevozi d.o.o. - 1 sklop. Pogodba je bila sklenjena za dve šolski leti in velja do
24.6.2021. Občina je dolžna zagotoviti tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki
šolo na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo obiskujejo v drugi občini. V postavki so tako zajeta
sredstva tudi za sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ dr. Mihajla
Rostoharja Krško in OŠ Glazija Celje.
DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI
Občina Sevnica sofinancira šolo v naravi po izboru vsake šole (letna ali zimska) na podlagi
sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. Sofinancira se ena šola v naravi za eno
generacijo v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se je dejansko udeležijo.
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V primeru, ko prevoza ni mogoče urediti
drugače, prevoz otroka starši opravijo sami. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom
(gre za prevoz otrok s posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v
skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. S starši Občina
sklene Dogovor o dnevnem prevozu. Povrnitev prevoznih stroškov se obračuna v višini 8
odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, za dneve, ko je otrok prisoten
v šoli.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE
ZAPOSLENIM
Poleg izbranih prevoznikov šolske prevoze opravljajo tudi hišniki, zaposleni na osnovnih šolah,
ki izvajajo prevoze za linije, ki niso bile vključene v javni razpis za šolske prevoze. Občina na
podlagi Dogovora o izvajanju prevoza šolskih otrok, za te prevoze zagotavlja sredstva za
gorivo, polovico stroškov za tekoče vzdrževanje vozila (na osnovi računov), ter delež stroškov
dela hišnikov- šoferjev. Te prevoze izvajajo hišniki na OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž
in OŠ Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu, ki se šole v naravi po
izboru šole, udeleži.
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Občina Sevnica bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov
upravičeni na podlagi zakonodaje. Sezname učencev-vozačev pripravijo osnovne šole, v letu
2021 bo cca 860 vozačev.
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi

751.830 €
19.000 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
40.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO

1. 1 85 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je
zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč
potrebujejo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

66.000 €

Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000 €

Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih
domov.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica. (Uradni list RS, št. 14/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški
z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev
ter zmanjševanju revščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je, da bomo družinam ob rojstvu novorojenčka pomagali z enkratnim prejemkom ob
rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo z rojstvom otroka.

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVOROJENČKI
V letu 2021 se bo nadaljevalo z dodeljevanjem pomoči staršem ob rojstvu otroka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planiran znesek na novorojenca ter dejansko število upravičencev v letu 2019 in 2020.
Zakonske podlaga je v Pravilniku o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 14/19).
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

66.000 €
1.119.000 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za
socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa želimo uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti
želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene
skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih
oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
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20049002 Socialno varstvo invalidov

172.000 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje,
financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13)
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

20401 Socialni transferi posameznikom

172.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŽINSKI POMOČNIK
Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ima pravico do izbire družinskega pomočnika
polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana
oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik
je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim
časom od polnega. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma je to eden
od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do: delnega plačila za izgubljeni dohodek
v višini minimalne plače; sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s
krajšim delovnim časom od polnega; skladno z določbami Zakona o socialnem varstvu, je
družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega
pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter
zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila
prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost),
obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.
Postopek uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na Centru za socialno delo, ki
na podlagi mnenja pristojne komisije izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega
pomočnika vlagatelja in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika.
Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in
družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njeni
zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice
družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število predvidenih upravičencev do družinskega pomočnika v letu 2020. Mesečni strošek na
upravičenca v višini 873,94 EUR.
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 Socialno varstvo starih

172.000 €
805.000 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za
starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
45/11).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete
življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega
varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa
zakon in po načelu socialne pravičnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov.

20410 Center za socialno delo Sevnica

69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VODENJE IN KOORDINACIJA STORITVE POMOČ NA DOMU
Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini
na domu. Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno
oskrbo uporabnikov. V postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in
koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število zaposlenih za vodenje in stroški povezani z izvajanjem te storitve.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
20.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

49.000 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva
starejših
736.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), se iz proračuna Občine
financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in
zavezancev oziroma Občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za
oprostitev plačila storitve, odloči pristojni Center za socialno delo. Merila za določanje oprostitev
pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
POMOČ NA DOMU
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ena izmed
socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo
"Pomoč na domu", ki jo za območje Občine Sevnica izvaja Center za socialno delo Posavje,
enota Sevnica. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov.
Uporabnikom se nudi gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi
Občinski svet Občine Sevnica. Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, kar nakazuje na
dejstvo, da je starejših vedno več in da je oskrba velika obveznost lokalne skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v preteklem letu in povprečno število
uporabnikov.
Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 6/12). Izračunane so vse postavke (strošek dela, strošek materiala in storitev, stroški
amortizacije,...). Za storitev neposredna socialna oskrba uporabnikov je upoštevanih 11
delavcev - socialnih oskrbovalk na domu.
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411909 Regresiranje oskrbe v domovih

507.000 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

229.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

94.000 €

Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov
za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti (MDDSZ , leto 2000),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ,
- Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 100/13),
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtl, 57/08,
62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10ZUPJS, 79/15 in 91/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam
prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali
premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.

20411 Socialni transferi

94.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je
upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne
najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne
presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega
dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža
najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi
Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se
prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski
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proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se del sredstev, ki jih je med
letom v celoti izplačevala Občina, povrnejo iz državnega proračuna.
POGREBNI STROŠKI
Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora stroške pogreba poravnati
naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je
prijavila pokop. Tako mora Občina poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli stalno
prebivališče v občini Sevnica, niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni
te stroške poravnati oz. ti teh stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov
pogreba se pred plačilom iz Proračuna, poišče vse druge zakonske možnosti za plačilo
pogreba.
DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI
Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let.
Posamezniki oziroma družine lahko uveljavljajo pravico do dodelitve enkratne denarne pomoči v
skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Ur.
list RS, št. 100/13), ki določa upravičence, vrsto denarnih pomoči, kriterije za določitev višine
denarne pomoči in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz sredstev
občinskega proračuna. Do enkratne občinske denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim
prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna
pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so predvideno število upravičencev do socialnih transferjev. Izračun upošteva strošek
v letu 2020 in predvideno število upravičencev v letu 2021.
402999 Drugi operativni odhodki

6.000 €

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000 €

411920 Subvencioniranje stanarin

58.000 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

48.000 €

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
Rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov,
distrofikov, diabetikov, ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št.39/13).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno
usmerjenost in učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju
160

večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov,
- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
in za dvig kakovosti življenja vseh
starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naši letni izvedbeni cilji se skladajo z dolgoročnimi cilji:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno
usmerjenost in učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju
večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje
socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

20403 Sofinanciranje programov društev

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki
delujejo na področju zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima
sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša 20.000 EUR.
Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako
posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje
programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti.
Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo
društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih,
ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo
društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da
se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene
programe nemoteno izvajala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva se razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju
programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

20.000 €
27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OZRK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu (Ur. list RS, št. 7/93 in 79/10), je Občina dolžna
sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja
OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega
varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Sevnica in Območna organizacija Rdečega križa
Sevnica vsako leto podpišeta Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Občina bo sredstva
nakazala Območnemu združenju v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izračunu sredstev na postavki: OZRK Sevnica so planirana sredstva za delovanje OZRK
Sevnica in za sofinanciranje programov lokalnega pomena.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

27.000 €
1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAM ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA
V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje
''Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom'', ki je edina namestitvena
oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva predvsem potrebe
uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki so doživele izkušnjo
nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program zavetišča je s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciran kot večletni
program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20% sofinanciranje zagotovljeno iz
drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). Zato CSD Posavje vsako leto zaprosi
posavske občine za sofinanciranje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali znesek, ki je bil za delovanje zavetišča namenjen v
preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.000 €
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4005
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

GOSPODARSKE

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1.482.333 €
4. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni akcijski program zaposlovanja,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
Slovenska Strategija Pametne Specializacije in
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva želimo postopoma pospeševati
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na
našem območju. Poslanstvo Občine je zagotavljati primeren socialni standard vsakemu občanu,
predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem
brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve. Zato se v okviru občinskega proračuna
zagotavlja pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi
pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na
trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

4.000 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest
s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na
področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi
pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu
dela.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest. Glavni letni izvedbeni cilji
so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti;

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.000 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju trga dela,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z
vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom
udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike
zaposlovanja tudi dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti,
zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja
vseh mladih brezposelnih.
Izvajali bomo program za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev za odpiranje novih delovnih mest v okviru javnega razpisa. Cilj je preko našega
razpisa spodbuditi delodajalce, da zaposlujejo naše občane ter mlad in perspektiven kader
obdržijo v naši občini. Kazalec, ki bo pokazal uspešnost tega programa je število novih delovnih
mest, ki se bodo ustvarila preko tega razpisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest. Cilj je zaposlitev vsaj ene
brezposelne osebe z izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje odpiranja novih delovnih
mest. Merilo zastavljenih ciljev bo uspešno izveden javni razpis in poraba predvidenih sredstev.

10401 Spodbujanje zaposlovanja

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Sredstva za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi
priglašenih shem državnih pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«.
Navedena sredstva bodo razdeljena upravičencem po prijavi na Javni razpis o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini
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Sevnica. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter starejše
po 50. letu starosti, predvsem invalidov v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Obstoječi
uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za spodbujanje zaposlovanja v
gospodarstvu, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0299 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v
Sloveniji in Sevnici ter v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 4.000 €
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4.000 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39 7 .9 0 8 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali,
Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75,
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013,
str. 1-8),
Zakon o spremljanju državnih pomoči in
Regionalni razvojni program regije Posavje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na območju občine. S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina
prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v
primarni kmetijski pridelavi in povečanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na
podeželju ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega zgleda kulturne
krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot
ukrepi izboljšanja posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja
kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin. Sledi povečanje tržne organiziranosti in
spodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno
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delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih
gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti.
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.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva in
1103 Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

377.908 €

Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju
gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega
razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socio ekonomske in izobrazbene strukture kmetij,
zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju
novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; 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. Z izvajanjem različnih agrarnih operacij želimo izboljšati proizvodno
zmogljivost in posestno ter zemljiško strukturo kmetijskih zemljišč.
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, povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih zemljišč in izvedbo
agromelioracij. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in
11029003 Zemljiške operacije.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

53.000 €

Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
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 regije Posavje in Programa razvoja
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podeželja RS. 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, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. Občina z
investicijskimi podporami spodbuja prestrukturiranje in prenovo rastlinske živinorejske
proizvodnje in male agrarne operacije na kmetiji.
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. S selektivnimi
razpisnimi pogoji usmerjamo subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije
proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na
področju pridelave in predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov dodeljevanja nepovratnih
sredstev so:
posodobitev kmetij z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, in sicer nakup 20 kosov
kmetijske mehanizacije oz. opreme za hleve,
ureditev kmetijskih zemljišč – izvedba agromelioracijskih del zemljišč v skupni površini 10 ha,
ureditev pašnikov v skupni površini 5 ha in
kritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev.

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen 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. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in
predelave hrane in zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo
(nakup nove kmetijske mehanizacije in hlevske opreme) in urejanje kmetijskih zemljišč (izvedba
nezahtevne agromelioracije in urejanje pašnikov).
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OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000 €
40.000 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do
31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, saj se s
sredstvi javnega razpisa financirajo stroški prevoza za tiste prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni.

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
13.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13.000 €
322.908 €

Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena
na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o varstvu okolja,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa regije Posavje in Programa
razvoja podeželja RS. 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,
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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. 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.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S selektivnimi razpisnimi pogoji usmerjamo sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v
okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja
in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, razvoju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov
na področju predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji so:
na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč,
na osnovi pogodbe o varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč,
društvom nuditi finančno podporo pri samem delovanju posameznega društva, kar pomeni
sofinanciranje upravičenih stroškov kot so stroški občnega zbora, računovodskih storitev,
pisarniškega in poštnega materiala, stroškov nakupa osnovnih sredstev in podobno. Cilj je
sofinanciranje delovanja vsaj 10 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva,
gozdarstva in razvoja podeželja,
postavitev učno predstavitvenih tabel ob ribniku v Sevnici,
po vključitvi v Lokalno akcijsko skupino Posavje poravnati članarino naše občine za upravljanje
sredstev CLLD,
omogočiti operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica,
izvesti projekt "Riba je in" v okviru CLLD sredstev,
izvesti projekt "Ribe na šolskih krožnikih" v okviru CLLD sredstev,
izvesti projekt "Z ribami do zdravja" v okviru CLLD sredstev,
izvesti 2 izobraževanji na razpisani temi, pri katerih je pričakovana udeležba cca. 30 oseb na
posamezno predavanje,
društvom nuditi finančno podporo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj, tako da se izvede
vsaj 10 vrst izobraževanj in 3 predavanja z različnimi temami. Pričakovana udeležba na
posameznem dogodku je od 10 do 20 oseb in
na podlagi uspešno izvedenega razpisa dodeljevanja nepovratnih sredstev je cilj investirati v
naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih dejavnosti, in sicer za
nakup vsaj 3 strojev oziroma naprav.

11405 Odškodnine v kmetijstvu

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
se namenja dotacija oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč, na osnovi Pogodbe o varstvu
nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem pa se namenja dotacija
oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je
določil vrednost odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazuma
med lastniki zemljišč in Občino Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila
lastnikom zemljišč primerne odškodnine za gospodarjenje v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
402799 Druge odškodnine in kazni

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva

4.700 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Razpoložljiva sredstva so namenjena delovanju kmetijskih društev v okviru ukrepa Podpora
delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer
za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialne stroške in stroške
dela pisarne ter organov, stroške pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev, nakupe
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, izdelave publikacij o delovanju društev, stroškov
izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in
podobno). Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno s Pravilnikom
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Ker društva
predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno
spodbujati pri delovanju ter s tem dolgoročno dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven
preteklega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki so registrirana
oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja
na območju občine.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11408 Razvoj podeželja

6.000 €
294.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Ob ribniku se bodo v sodelovanju z Ribiško družino postavile učno predstavitvene table.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
(ČLANARINA LAS POSAVJE ZA CLLD SREDSTVA)
Občina Sevnica je skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Radeče sofinancirala vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva CLLD. Sredstva bodo
dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega
programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje
in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva. Navedena sredstva
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bodo dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva
»CLLD«.
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.
RIBA JE IN
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica,
Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod
Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško.
Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je
zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je prenovila prostor v Trškem
dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je
zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega
pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij
in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem
prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih
panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se
je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk ribogojnice. Izvesti je
potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi bo promocija projekta.
V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v znesku 97.333,02
EUR.
RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in
ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo
posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja
LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni
partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija
Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in
skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja
2019 in se bo končal aprila 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020
je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne
šole na ribogojnici na Lazah in v letu 2021 bo zajemal zaključni dogodek projekta na ribogojnici
na Lazah. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta
pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25 EUR.
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno
kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica
36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom,
lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica.
Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila
nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za
druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje
zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov
postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V
okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je
pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR
z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR.
Na prvi stopnji je bil projekt potrjen, čakamo še Odločbo o sofinanciranju s strani Agencije za
kmetijske trge.
NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA
OB110-17-0038- RIBA JE IN
OB110-17-0044 - RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
OB110-19-0007 - Z RIBAMI DO ZDRAVJA
OB110-19-0043 - NADZOR ZA PROJEKTE LAS
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica je članica Lokalne akcijske skupine Posavje in prijavlja projekte za sredstva
CLLD v okviru javnega razpisa, ki ga izvede tehnična pisarna LAS.
402099 Drugi splošni material in storitve

4.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.230 €

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

5.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

5.000 €

OB110-17-0038 RIBA JE IN

16.600 €

402999 Drugi operativni odhodki

16.600 €

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

821 €

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

821 €
248.557 €

402999 Drugi operativni odhodki

10.293 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

81.991 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

156.272 €

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS
420801 Investicijski nadzor

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

15.000 €
15.000 €
8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
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usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
minimis pod katero se dodeljujejo sredstva društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je
evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve
za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven
preteklega leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU,
OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT. - DRUŠTVA.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za
izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij. Sredstva se zagotovijo za: plačilo
honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev,
uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z
avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja
in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
2.000 €

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000 €
6.000 €
6.000 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. V letu 2021 bo ukrep dopolnjen v delu, ki se
nanaša na intenzivnost pomoči za investicije vezane na predelavo in trženje izdelkov, za katere
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imajo vlagatelji pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo
dejavnost, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila
le sprememba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV. - DOP.DEJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.
10.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

10.000 €

11029003 Zemljiške operacije

2.000 €

Opis podprograma
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne
infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo
rabo kmetijskih zemljišč. Letni cilj je sofinanciranje vsaj ene zaokrožitve kmetijskih zemljišč na
območju občine.

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in
gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in
racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0015 - KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

2.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

20.000 €

Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročne in kratkoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti. Glavni letni
izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

20.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšanje števila čipiranih psov, zapuščenih mačk z ukrepom sterilizacije lastniških
mačk in osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk, sterilizacijo in kastracijo
prostoživečih mačk ter dvakrat letno izvajala sterilizacijo lastniških mačk.

11406 Zapuščene živali

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI
Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito
zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi
najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zavetišče je lokalna zadeva
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih
psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Sevnica zagotavlja najemnino za 2,5
boksa. Ker je v zadnjih letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je
občina odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to
po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Učinek
preventivnega ukrepa pa se že opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega ukrepa.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za mesečno najemnino boksov in oskrbo zapuščenih
živali v azilu.
402999 Drugi operativni odhodki

20.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
82 . 00 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

82.000 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je prepeljati vedno več potnikov z lokalnim prevozom, zmanjšati število
prometnih nesreč in materialne škode ter prispevati k zmanjšanju Co2. Glavni letni izvedbeni
cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
50.000 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati in urejati dostope do poslovnih con.

13418 Gradnja cest za poslovne cone

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, ureja komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420401 Novogradnje

50.000 €
40.000 €

420801 Investicijski nadzor

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

32.000 €

Opis podprograma
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 signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna izvedbena cilja sta spremljati in analizirati število prepeljanih potnikov z lokalnim
prevozom in izvesti prijavo na transnacionalne projekte.

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj Sevnica. Avtobusni prevoz se vrši tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do
petka, razen praznikov, enkrat mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Za izvajanje
prevoza se izbere najcenejšega izvajalca prevoza v skladu z Navodili o ravnanju naročnika v
postopkih naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

22.000 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek
kohezijskim programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise
CLLD. V okviru navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0027 - PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Strategija pametne specializacije, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o

178

posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1080/2006.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 10.000 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14 GOSPODARSTVO

10.000 €
94 0 .4 2 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o gospodarskih družbah,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 in
Slovenska Strategija Pametne Specializacije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kot občina želimo zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in zagotavljati ustrezno podporno
okolje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega
gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma, zniževati brezposelnost na lokalnem
nivoju in velik poudarek dati promociji kraja in turistične ponudbe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

340.384 €

Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

340.384 €

Opis podprograma
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere
idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih
gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o lokalni samoupravi,
Slovenska Strategija Pametne Specializacije,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020,
Zakon o gospodarskih družbah in
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu "de minimis".
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 ter spodbujati uvajanje novih programov oziroma širitev
obsega obstoječih dejavnosti, spodbujati pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot
enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti, spodbujanja osvajanja novih trgov in tržnih niš
in zmanjševanje brezposelnih v občini... Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev so znižanje stopnje brezposelnosti, število izvedenih podjetniških investicij, uspešno
izvedeni razpisi, uspešno izvedeni projekti...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z
zagotavljanjem sredstev za Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za
pripravo prijav pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina
zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih
zavodov ter z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.
Letni izvedbeni cilji so:
sofinanciranje SPOT točke v Sevnici,
sofinanciranje stroškov prevoza sevniškim osnovnim šolam za obisk Mednarodnega obrtnega
sejma (MOS) v Celju,
sofinanciranje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru nadaljevanja ohranjanja
rezultatov različnih projektov,
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sofinanciranje stroškov promocije podjetij za udeležbo na vsaj 5 sejmih,
sofinanciranje naložb za nakup nove opreme in nematerialnih investicij, in sicer za nakup vsaj
15 naprav oziroma programske opreme,
sofinanciranje stroškov ponudnikom za izobraževanje za vključitev v sheme kakovosti,
izvedba projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij" s pomočjo pridobljenih CLLD
sredstev,
izvedba projekta "Varuj okolje" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,
RRAju nameniti sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov za izvajanje splošnih
razvojnih nalog v javnem interesu v regiji ter investicijske transfere in
sredstva nameniti tudi za projekt Razvoj in promocija turističnih produktov v destinaciji Čatež Posavje ter e-Gradovi.

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

288.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT,
Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi
dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM. Občina
Sevnica bo delno sofinancirala izvajanje navedene točke v Sevnici.
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI
Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško bo zainteresiranim šolam zagotovila brezplačne
karte za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, Občina Sevnica pa bo
sofinancirala stroške prevoza otrok na sejem.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
Sredstva se namenjajo za izvajanje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru
nadaljevanja ohranjanja rezultatov različnih projektov.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. V letu 2021 bo ukrep spremenjen in dopolnjen v delu, ki se
nanaša na intenzivnost pomoči za naložbe v izdelke, za katere ima podjetje pridobljen certifikat
kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija
samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep
do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.
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FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
Ukrep je namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem.
Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične
ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih
vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev
nastanitvenih prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o.
1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je
predvidena preureditev notranjih nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je
predvidena odstranitev in menjava starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim
posegom je predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi
prostorov napeljava novih strojnih in elektro instalacij.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR, v letu 2022 pa v znesku 5.815,16 EUR.
VARUJ OKOLJE
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva
na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke
osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru
projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.
Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je uskladila glede na
prijavljeno vlogo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST
OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-19-0023 - CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-20-0013 - VARUJ O(KO)LJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega
gospodarstva. Razpis se izvaja že od leta 2003 dalje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica, ki zajema zakonske spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za
dodeljevanje državnih pomoči. Ta ukrep so majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro
stimulacijo za nadaljnji razvoj.
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402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000 €

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1.200 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.000 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000 €

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 50.000 €
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-17-0031
PONUDNIKE

FINANČNE

VZPODBUDE

ZA

LOKALNE

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

50.000 €

TURISTIČNE
7.000 €
7.000 €

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ199.531 €
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

14406 Delovanje RRA

1.413 €
198.117 €
3.904 €
3.904 €
51.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RRA - DELOVANJE
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občina Krško, Brežice in Sevnica
kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki se
sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA Posavje pridružila še Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še
Bistrica ob Sotli in Radeče. Občine RRAju iz občinskega proračuna namenjajo sredstva za
pokrivanje plač in materialnih stroškov. Njihov sedež je na naslovu: CKŽ 2, Krško. RRA Posavje
ima 12 zaposlenih.
Sredstva so na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje
naslednjih programov in splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji, ki jih opravlja RRA
Posavje:
priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih projektov v
regiji;
priprava dogovorov o razvoju regije;
izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov;
sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev;
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
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obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji
pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:
pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih
izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj;
koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po
prehodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije / Razvojnega
sveta regije);
izvajanje regijske finančne sheme;
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij;
dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja
podeželja ter
izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in
projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja.
RRA je navedeni projekt prijavil na razpis MGRTja.
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih
sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu
(konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0025 - RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 - INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavje 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 javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob
Sotli in Radeče.
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
16.047 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.558 €
17.363 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
174 €

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
15.144 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
4.235 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

1.066 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

9.766 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
77 €

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

463 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

463 €
600.040 €

Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
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. 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. Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje
prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih
gostov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v
izdelavo promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na
sejmih in drugih priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti. Izvedli bomo javni razpis na
katerega se bodo lahko za sofinanciranje stroškov prijavili izvajalci turističnih prireditev. Glavni
letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

600.040 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri),
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki
in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za
prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda KŠTM Sevnica, Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam
omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti
ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki
jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične
ponudbe, 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 usmerjena v spodbujanje razvoja
turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda KŠTM Sevnica izvajali na tem zavodu. 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. Merila s katerimi se bodo merilo doseganje zastavljenih ciljev so
uspešno izvedeni razpisi, povečanje števila turistov, povečanje oziroma izboljšanje nočitvenih
kapacitet, uspešno izvedeni razpisi, aktivna turistična društva, ki izvajajo turistične prireditve
(število prijav društev na javni razpis), delovanje Zavoda KŠTM Sevnica in TICa, vzdrževanje
objektov na Lisci, ureditev postajališč za avtodome, prijava na evropske razpise...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične
ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih
strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in nastopih na sejmih ter drugih promocijskih
predstavitvah doma in v tujini.
Letni izvedbeni cilji so:
nameniti sredstva za področje turizma za izvajanje različnih aktivnosti,
izvesti predloge participativnega proračuna,
nudenje finančne pomoči društvom, ki izvajajo turistične prireditve, in sicer sofinanciranje vsaj
10 društev za izvedbo vsaj 20 prireditev. Pričakovana udeležba na posamezni prireditvi je
minimalno 20 – 50 obiskovalcev,
skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zagotoviti del sredstev za delovanje
zavoda za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti ter zagotoviti investicijske
transfere KŠTM na področju turizma.
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14420 Turizem

600.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva se namenjajo za reprezentanco na področju turizma.
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
V sklopu projektov sta bili urejeni Jurkova učna pot in Gozd je kultura. Vodnikom se bo
zagotovilo plačilo za promocijsko naravnane obiske navedenih učnih poti.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za področje turizma in se skladno
s potrebami razporejajo v okviru iste proračunske postavke 14420.
Drugi operativni odhodki zajemajo tudi štiri pobude PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA v
znesku 11.000 EUR:
- V proračunu se nameni 2.000 EUR za postavitev informacijskih tabel in klopi pri železnih
skulpturah v Krmelju. Table naj bi vsebovale informacije o izvoru, avtorjih in imenu skulptur.
- V proračunu se nameni 3.000 EUR za obnovo spominskega parka Murnice. Predlaga se
obnovo nizkih prezidov ter zasaditev trajnic, kar je v lanskem letu predlagala Komisija za
turizem RS.
- V proračunu se nameni 2.000 EUR za izdajo predstavitvene zloženke KS Šentjanž, katere
osnutek je že pripravilo Turistično društvo Šentjanž.
- V proračunu se nameni 4.000 EUR za enotno označitev pohodnih poti po Krekovih stezicah z
usmerjevalnimi tablami in klopjo na razgledni točki. Navedeno je predlagalo Turistično društvo
Šentjanž, ki ima že 17 pohodov.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - PRAVILNIK TURIZEM
Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, izvedenega skladno s Pravilnikom o
vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica. Izvajalci turističnih
prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev, so pravne osebe oziroma društva, združenja in
zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, delujejo in imajo
sedež v Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine.
Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven
preteklega leta.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in
nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa je
Občina Sevnica. Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in
za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Uprava zavoda je sestavljena iz petih
organizacijskih enot.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo: iz proračunskih sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga
in storitev na trgu, z najemninami, s prispevki donatorjev, iz državnih in mednarodnih javnih
razpisov, iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Njihove dejavnosti so:
spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev na vseh področjih,
sodelovanje z društvi, občino, zvezami, posamezniki, sorodnimi zavodi, ministrstvom, idr.,
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upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine,
informiranje, promoviranje, razvoj,
izobraževanje,
priprava strokovnih gradiv,
strokovna, tehnična, administrativna opravila...
Objekti v upravljanju službe za turizem:
Sejem Sevnica in kmečka tržnica,
Turistično informacijska pisarna Sevnica,
Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke,
obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,M).
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati
del sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota predstavlja del sredstev za izvajanje
turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter
dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in
okolice.
Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Silovito neurje z močnim vetrom in točo je v
nedeljo, 30. avgusta 2020, v popoldanskih urah zajelo občino Sevnica, in sicer območje krajev
Razbor, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur na Polju, Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo
okolico – območja krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Toča je
uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, kmetijske površine, razbijala okna,
uničevala fasade in avtomobile. Toča je prizadela tudi objekt Tončkov dom na Lisci. Izvedena je
bila prijava škode na zavarovalnico in po ogledu s strani zavarovalničarja je priznana škoda v
znesku 22.063 EUR za škodo, ki je nastala v znesku 28.000,00 EUR. Sanacija nastale škode
se bo izvedla v letu 2021.
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
Sredstva se namenijo za nadaljevanje delovanja s ponudniki v okviru Kolektivne blagovne
znamke in zagotovi se nakup opreme za nove prostore TIC Sevnica.
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA
Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7
izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in
opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, občina skupaj s KŠTM razvija
skupno kolektivno blagovno znamko.
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko
sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Prijava obnove bo obsegala:
sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja stavbe, vključno z
zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije
stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde,
obnova komplet kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete,
vgradnjo zalogovnikov za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi
in razdelilci,
namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo,
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vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji
ureditvi ter
namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0044 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
OB110-16-0047 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
OB110-18-0026 - KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
OB110-20-0006 - ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja in promocijo 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
Sevnica in celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. Na našem
območju obstajajo številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno s pomočjo
turističnih pisarn in turističnih delavcev povezati turistične ponudnike in akterje na področju
turizma ter skupaj s turističnimi potenciali oblikovati ponudbo, ki bo tržno prepoznavna in
konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi potencialnim turistom.
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402009 Izdatki za reprezentanco

2.000 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

36.000 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.027 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
98.383 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

72.114 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 50.000 €
402999 Drugi operativni odhodki

17.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

28.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
41.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-18-0026
PONUDNIKOV

KOLEKTIVNA

BLAGOVNA

402999 Drugi operativni odhodki

41.000 €

ZNAMKA

TURISTIČNIH
1.500 €
1.500 €

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
285.016 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

285.016 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
190

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15.000 €

Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
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OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

15.000 €
5.000 €
10.000 €

IN
7. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

7.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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16039001 Oskrba z vodo

7.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 prostorskem
načrtovanju, 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;
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH
7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19 IZOBRAŽEVANJE

7.000 €
7.000 €
36 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica in Pravilnik o
podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Zagotavlja pa se tudi finančna pomoč v obliki
štipendij pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine
Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki ter štipendije za dijake za področje deficitarnih poklicev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1906 Pomoči šolajočim.

1906 Pomoči šolajočim

36.000 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
V okviru Posavske štipendijske sheme so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2019/2020 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2018/2019 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2017/2018 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2016/2017 3 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2015/2016 4 štipendistom s področja kulture,
- v šolskem letu 2014/2015 10 štipendistom, od tega 1 s področja kulture,
- v šolskem letu 2013/2014 23 dijakom in študentom, od tega 2 s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2012/2013 30 dijakom in študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini.
V okviru kmetijskih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2019/2020 2 štipendistom,
- v šolskem letu 2018/2019 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2017/2018 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2016/2017 7 štipendistom,
- v šolskem letu 2015/2016 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2014/2015 9 štipendistom,
- v šolskem letu 2013/2014 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2012/2013 8 štipendistom.
V okviru deficitarnih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2019/2020 15 štipendistom.
- v šolskem letu 2018/2019 10 štipendistom.
- v šolskem letu 2017/2018 9 štipendistom.
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- v šolskem letu 2016/2017 10 štipendistom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069003 Štipendije
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

19069003 Štipendije

36.000 €

Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem in Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo bo število podeljenih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je:
podelitev 15 štipendij (za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini; za bodoče prevzemnike kmetij in deficitarne poklice).

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Navedena sredstva se bodo skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica dodelila upravičencem na podlagi izvedenega javnega
razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Predstavljajo pa finančno pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki
bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in
podporo mladim prevzemnikom kmetij.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica bo Občina
izvedla razpis za 10 štipendij in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine Sevnica za
srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne
poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na
povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni
dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki
državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v
Sloveniji in Sevnici.
411799 Druge štipendije

5000 KS BLANCA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

36.000 €
51.645 €
12 . 60 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

12.606 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v krajevni skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

06039001 Administracija občinske uprave

12.073 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60001 Administracija - KS Blanca

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na postavki so planirana sredstva za izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2021 in sredstva
za plačilo nagrade predsednika KS v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

60002 Pisarniški material - KS Blanca

4.300 €
326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Na postavki so planirana sredstva za papir, kartuše ter drugi material za pisarniška opravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

326 €
1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREVOZNI STROŠKI IN GORIVO
Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje prostorov
KS, dvorane in goriva za potrebe kosilnice za košnjo trave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

1.800 €
3.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Tako kot pretekla leta KS Blanca upravlja z objektom Kulturni dom in prostori KS, električno
energijo plačuje pa še za objekte v upravljanju PGD Blanca, PGD Poklek, KD godba blanški
vinogradniki, KD France Prešeren Blanca in AKŽ Blanca.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov plačila vodarine za objekt KS Blanca.
ODVOZ ODPADKOV
Za odvoz odpadkov iz pred objektov, ki jih upravlja KS se planirajo sredstva za plačilo storitev
Komunali.
TELEFON
Planirana so sredstva za plačilo stroškov dveh paketov po pogodbi z Zavodom kabelske
televizije Sevnica in sicer paket DUO OPTIKA A za objekt KS, PGD Blanca in PGD Poklek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

2.650 €

402203 Voda in komunalne storitve

130 €

402204 Odvoz smeti

150 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

559 €

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

2.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO - KRAJEVNI PRAZNIK
Planirana so sredstva za namen plačila raznih pogostitev in stroškov, ki nastanejo ob krajevnem
prazniku, nastopajoči, gostje, M
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Planirana so sredstva za plačilo stroškov storitev ob plačilu finančnih sredstev.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Planirana so sredstva za dimnikarske storitve, morebitne okvirje in priznanja, material in čistila,
ki jih potrebuje komunalni delavec, voščilnic ob koncu leta ter drugi splošni material in storitve,
ki jih v začetku leta ne moremo predvideti oz. planirati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402009 Izdatki za reprezentanco

1.190 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

12 €
956 €

s

premoženjem,
533 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in
obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60007 Upravljanje z premoženjem

533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA
Sredstva so planirana za vzdrževalna dela na objektu KS Blanca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

533 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
36 . 24 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

36.240 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
36.240 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

36.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST in ZIMSKA SLUŽBA
Na postavki so planirana sredstva za izvajanje zimske službe in tekočega vzdrževanja JP (tudi
makadamski odseki javnih poti in nekategoriziranih cest).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

36.240 €

IN

NEVLADNE
2. 8 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.800 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.800 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Na postavki so planirana sredstva za namen sofinanciranje društvenih aktivnostih v KS.
Sredstva za sofinanciranje društev se določijo na podlagi izvedenega razpisa ter na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju krajevne
skupnosti Blanca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in
neprofitnih organizacij.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5001 KS BOŠTANJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.800 €
201.894 €
17 . 23 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

17.239 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

06039001 Administracija občinske uprave

17.239 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material je namenjen nabavi kuvert, papirja, materiala za vezavo gradiva za seje
sveta in drugega pisarniškega materiala za potrebe opravljanja administrativnih del na krajevni
skupnosti.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve vključuje redno vzdrževanje računalniške opreme in
fotokopirnega stroja, plačilo sveč, aranžmajev, tisk vabil na prireditve in napovednika dogodkov,
izdelava plakatov, voščilnic ob koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

200 €

402099 Drugi splošni material in storitve

200 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

3.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so namenjena plačilu stroškov električne energije za pisarno
krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek električne energije se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 80% celotne vrednosti letnega odjema
električne energije v gasilskem domu.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva za porabo kuriv in stroški ogrevanja so namenjena plačilu stroška ogrevanja za
pisarno krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek ogrevanja se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 40% celotne vrednosti nabavljenega kurilnega
olja za ogrevanje gasilskega doma Boštanj.
TELEFON
Sredstva telefona so namenjena kritju stroškov stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe
delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za internetne storitve.
POŠTNINA
Sredstva poštnine so namenjena za plačilo poštnih storitev za potrebe delovanja krajevne
skupnosti, sveta krajevne skupnosti in komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

600 €
1.555 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

700 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

517 €

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za
račun odprt pri Upravi za javna plačila.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Na kontu je predviden znesek za izplačilo honorarja skrbniku spletne strani krajevne skupnosti
Boštanj in izvajalki administrativnih del za potrebe vodooskrbe v KS Boštanj.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva rezervirana na kontu se nanašajo na izplačilo opravljenega dela za potrebe krajevne
skupnosti, sejnin članom sveta in nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na
podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva bodo porabljena za servisiranje gasilnih aparatov, popravila in nakup rezervnih delov
za delovne naprave, stroške raznovrstnih nabav in popravil za tekoče vzdrževanje društvenih
objektov ter druge stroške, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.800 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.700 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

100 €
3.867 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
11 2 .4 5 5 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

112.455 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
112.455 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

112.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Tekoče vzdrževanje objektov se nanaša na plačilo materiala za manjša vzdrževalna dela in
popravila na objektih cestne infrastrukture (obnova ograj na mostovih, obnova avtobusnih
postajališč, itd).
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN POVRŠIN
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest na področju krajevne skupnosti vključuje redno
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, popravilo muld in brežin, udarnih jam, ureditev
odvodnjavanja, obsek drevja ter gramoziranje in redno vzdrževanje javnih površin.
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipavanju in čiščenju cest na področju
KS Boštanj v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000 €
107.455 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 60 . 20 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

60.200 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje pokopališč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Krajevna skupnost Boštanj.

16039001 Oskrba z vodo

58.200 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetna vodooskarba za vse krajane z zagotavljanjem rednega vzdrževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

58.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNALNIŠKE STORITVE (EPPS)
Sredstva za računalniške storitve EPPS so namenjena pripravi in tiskanju mesečnih položnic za
vodarino fizičnim osebam.
TELEFONSKI STROŠKI
Sredstva za telefon so namenjena kritju stroškov za potrebe krmiljenja vodovodnega sistema
preko GPRS.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so namenjena kritju stroškov elektrike za delovanje črpalk na
vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.
POŠTNINA
208

Sredstva za poštnino so namenjena kritju stroška za mesečno pošiljanje položnic fizičnim
osebam in gospodarskim subjektom.
ANALIZA VODE
Sredstva za analizo vode so namenjena kritju mesečnih analiz vzorcev pitne vode na
mikrobiologijo in kemijo skladno s HACCP sistemom. Analizo vzorcev pitne vode za notranji
nadzor vodovodnega sistema izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA
Sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema bodo porabljena za pokritje mesečnega
nadzora vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca in predsednika
vodovodnega odbora, popravilu okvar na sistemu, nabavi natrijeva hipoklorita, redno čiščenje
vodohranov in ostale storitve za nemoteno delovanje vodovodnega sistema.
VODNO POVRAČILO - TAKSA
Plačilo vodnega povračila se nanaša na količino načrpane vode iz vrtine B-2 in B-4. Plačilo se
izvede polletno Komunali Sevnica na podlagi izdanega računa. Višina sredstev je ocenjena na
podlagi predvidene porabe vode in pretekle realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.000 €
400 €
2.200 €
29.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100 €

402999 Drugi operativni odhodki

8.000 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
2.500 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
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 prostorskem
načrtovanju, 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;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih
so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti
oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.

16072 Urejanje pokopališč

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
Sredstva so namenjena za morebitna urgentna vzdrževalna dela na pokopališčih na območju
KS Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

2.000 €

IN

NEVLADNE
12 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
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1803 Programi v kulturi

12.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- 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 ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so namenjena spodbujanju delovanja neprofitnih društev,
organizacij in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti. Sofinanciranje poteka v skladu s sprejetimi
merili o sofinanciranju programov društev. Višino sredstev glede na pripravljen letni program
društva predlaga Komisija za kulturo in društvene dejavnosti, ki jo nato potrdi svet krajevne
skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za pomoč pri izvedbi programov OŠ Boštanj in
miklavževanja Župniji Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5002 KS KRMELJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.000 €
27.657 €
11 . 17 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.176 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

06039001 Administracija občinske uprave

11.176 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60020 Administracija -KS Krmelj

1.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala ( papir, katruše za
tiskalnik, registratorje, kuverte, znamke in pošte storitve) za potrebe opravljanja korespondence
v krajevni skupnosti.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Čistilni material in storitve predstavljajo stroške čistilnega in sanitarnega materiala ter drugih
storitev za čiščenje prostorov KS in dvorane v Kulturnem domu.
REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZNIKA
Reprezentanca, stroški krajevnega praznika predstavljajo stroške pogostitve ob krajevnem
prazniku, ob praznovanju 1. maja in drugih raznih prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402000 Pisarniški material in storitve

170 €

402001 Čistilni material in storitve

140 €

402009 Izdatki za reprezentanco

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

1.188 €
3.859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna energija predstavlja stroške električne energije za stavbo - Kulturni dom Svoboda,
kolonija, bivši prostori knjižnice in športni park.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJE
Na kontu so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje Kulturnega doma
Svoboda Krmelj, kolonije in prostorov bivše knjižnice.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi Kulturnega doma Svoboda, kolonije in
prostorov bivše knjižnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ
Sredstva so namenjena stroškom urejanja kraja za košnjo zelenih površin, cvetlično zasaditev,
obrezovanje grmovnic in drevja, škropljenje proti pleveli in maziva za delovne naprave, ter
novoletna okrasitev kraja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

2.100 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.359 €

402203 Voda in komunalne storitve

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

400 €
5.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Sejnine predstavljajo stroške sejnin članov sveta in nagrade predsednici za vodenje krajevne
skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah
zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
organov Občine Sevnica.
PLAČILO STRORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, so stroški plačila Upravi za javna
plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo sredstva za servisiranje gasilnih aparatov v Kulturnem
domu Svoboda, pisarni KS in ter plačilo stroškov Terci za upravljanje stavbe Krmelj 88. Na
kontu so predvideni tudi drugi razni material in storitve, k jih na drugih postavkah ne moremo
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beležiti (izdelava plakatov in vabil ob prireditvah, voščilnic, nakup žalnih aranžmajev in
cvetličnih aranžmajev ob prireditvah, obdarovanje članov sveta ob zaključku leta,...)
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pomenijo stroške dimnikarskih storitev in
letni servis kurilne naprave.
december 2019.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine udeležencem odborov

500 €
4.500 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

20 €

402999 Drugi operativni odhodki

800 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13 . 18 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

13.180 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13.180 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

13.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba predstavljajo predvidene stroške za zimsko
vzdrževanje cest (pluženje in posipanje javnih poti, čiščenje pločnikov, čiščenje parkirišč in
javnih površin, obrez drevja pred zimsko sezono, plačilo posipnega materiala).
TEKOČE LETNO VZDRŽEVANJE
Tekoče letno vzdrževanje so stroški rednih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi za
zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč (krpanje udarnih jam, ureditev bankin, navoz
gramoza in utrditev), priprava fontane na rondoju na zimovanje (priklop in odklop).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13.180 €
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
3. 3 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.
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18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Proračunska postavka predstavlja pomoč neprofitnim organizacijam - društvom za njihovo
delovanje na podlagi pripravljenih programov in prošenj za dotacijo. Odobrena sredstva so
potrjena s sklepom na seji sveta KS Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

2.300 €
1.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju kulturnega doma Krmelj, kolonije in za
nujna vzdrževalna dela v prostorih bivše knjižnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5003 KS LOKA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.000 €
62.522 €
18 . 82 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

18.829 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

06039001 Administracija občinske uprave

17.609 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60030 Pisarniški material-KS Loka

2.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material (nabava kuvert,
papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala) ter plačilo poštnih
storitev.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Stroški pogostitev in reprezentance so namenjeni za gostinske storitve in nabavi napitkov ob
kulturnih prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve zajema predvidene stroške za pogostitve ob otvoritvah, ob
zaključku leta, obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih starostnikov
ob njihovih jubilejih, žalni aranžmaji ter druge splošne izdatke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402000 Pisarniški material in storitve

200 €

402009 Izdatki za reprezentanco

503 €

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

1.500 €
6.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
V postavki so zajeti predvideni stroški za porabo električne energije v prostorih KS, za
večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.
TELEFON
Sredstva so namenjena za predvidene stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni
telefon, plačilo internetnih storitev in prispevka za priključitev na širokopasovno omrežje.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so namenjena za uporabnino T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju,
katerega dobavitelj je Petrol, d.d. Ljubljana.
DRUGE STORITVE KOMUNIK. IN KOMUNALE - UREJANJE KRAJA
Sredstva so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju KS, cvetlično zasaditev
na trgu v Loki, Bregu, Razborju in Šentjurju, košnja zelenih površin, obrez drevja in grmovnic,
nakup škropiv za zatiranje plevela.
ODVOZ SMETI
Sredstva so namenjena za plačilo odvoza odpadkov stavbe KS Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

3.620 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300 €

402204 Odvoz smeti

50 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

636 €

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

560 €

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

9.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Postavka predstavlja načrtovane stroške za izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje
krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
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Plačilo storitev predstavlja načrtovan strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri
Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki zajemajo stroške odvetniških storitev, servisiranje gasilnih aparatov,
izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge
postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

5.220 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

20 €
4.000 €

s

premoženjem,
1.220 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Na kontu so predvidena sredstva za pokrivanja stroškov tekočega vzdrževanja kulturne
dvorane, ki smo o prejeli v upravljanje od Občine Sevnica.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Na kontu so predvidena sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

720 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
31 . 30 3 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

31.303 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa Krajevna skupnost Loka.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
31.303 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe
med Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev
ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

31.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipanju in čiščenju cest na področju KS
v zimskem času, čiščenje javnih površin in parkirišč, čiščenje pločnikov ter druga tekoča
vzdrževalna dela na javnih poteh, ki zajemajo sanacijo udarnih jam na asfaltnih površinah,
gramoziranje makadamskih poti, obrez drevja, ureditev bankin, čiščenje propustov in muld.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

31.303 €

IN
4. 3 70 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
224

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

4.370 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje pokopališč in vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Krajevna skupnost Loka.

16039001 Oskrba z vodo

4.370 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redna in varna vodooskrba krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

4.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja predvidene stroške porabljene električne energije za potrebe delovanja
črpališča na vodovodnem sistemu Čelovnik.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJA KS LOKA
Postavka predstavlja načrtovane stroške pri obstoječih vodovodnih sistemih, ki zajema plačilo
stroškov po pogodbi o upravljanju javnega vodovoda sklenjeno z JP Komunala št.1-2007,
odprava napak na črpališčih in vodovodnem omrežju, redno letno čiščenje vodohranov,
zamenjava vodomerov, nabava klora, plačilo vodnega povračila Komunali Sevnica, ki se
obračuna na podlagi načrpane vode ter druge stroške v zvezi z vzdrževanjem vodovodov.
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DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Konto predstavlja sredstva namenjena pogodbenemu izvajalcu Posredništvo Dušan Skušek
s.p., ki za KS Loka opravlja storitve popisa vodomerov in obračuna vodarine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let
402200 Električna energija

730 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.200 €

402999 Drugi operativni odhodki

1.440 €

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
8. 0 20 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

7.500 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

18039003 Ljubiteljska kultura

7.500 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja predvidene stroške pri sofinanciranju programov kulturnih, športnih in
drugih društev na področju krajevne skupnosti za njihovo delovanje, nakazilo dotacije Osnovni
šoli Loka za pomoč pri decembrskem obdarovanju otrok. Odobrena sredstva so predhodno
potrjena na seji sveta KS Loka.
Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za pomoč PGD Breg za nabavo novega gasilnega vozila
v znesku 4.500,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.500 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

520 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

18059001 Programi športa

520 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter
sofinanciranje investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila
sredstva za izvajanje letnega programa športa.
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18031 Šport in prostočasne aktivnosti

520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Konto tekočega vzdrževanja objektov za šport in prostočasne aktivnosti predstavlja sredstva
zaradi potrebe vzdrževanja večnamenske poti ob Savi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5004 KS PRIMOŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

520 €
24.872 €
2. 6 06 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

2.606 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
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06039001 Administracija občinske uprave

2.106 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60040 Administracija - KS Primož

1.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material za delo KS.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva bodo porabljena za potrebe nakupa žalnih aranžmajev, nakupu simboličnih daril za
starostnike nad 90 let in drugih manjših stroškov, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge
postavke.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so planirana za plačilo storitev pogostitve ob posebnih priložnostih.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM POOBLAŠČENIM ZA IZVAJANJE PLAČILNEGA
PROMETA
Sredstva so namenjena plačilu storitev plačilnega prometa preko UJP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

100 €
1.000 €
200 €
6€
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60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Navedeni strošek predstavlja odhodke med letom za porabljeno energijo v stavbi KS Primož in
prostora za rekreacijo v kraju Češnjice.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Navedeni strošek predstavlja strošek vodarine za igrišče Češnjice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

700 €

402203 Voda in komunalne storitve

100 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,
500 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in
obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so rezervirana za morebitna vzdrževalna dela na objektu sedeža KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

500 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
13 . 26 6 €
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

13.266 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest13.266
€

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

13.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti v krajevni skupnosti.
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju cest - zagotavljanje normalne prevoznosti
cestišč (gramoziranje, saniranje udarnih jam, čiščenje bankin,...). V letu 2021 je predvidena
ureditev ceste Rogačice - Dedna gora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

13.266 €

IN

NEVLADNE
9. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
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1803 Programi v kulturi

4.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18039003 Ljubiteljska kultura

4.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
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18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so namenjeni dotacijam društev na podlagi njihovih letnih
programov. Na območju KS Primož deluje več društev: gasilsko, športno in kulturno društvo.
Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Primož.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

4.000 €
5.000 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18059001 Programi športa

5.000 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
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- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Leni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za dokončanje igrišča.

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Gradnja objekta ob igrišču je potekala že v letu 2020. Sredstva na kontu so zagotovljena za
razna morebitna potrebna dela za dokončanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0068 - ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
420401 Novogradnje

5005 KS SEVNICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.000 €
5.000 €
161.883 €
6. 7 26 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

6.726 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

6.726 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60050 Administracija -KS Sevnica

5.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Postavka sejnine in nagrada predsedniku so za 12 mesecev. Predvidenih je 7 sej za leto 2020 s
predvidevanjem, da bodo udeleženi vsi svetniki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

5.319 €
400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve so sredstva namenjena za nabavo pisarniškega materiala za delo
KS.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
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Izdatki za reprezentanco so sredstva namenjena za nabavo osvežilnih napitkov za stranke, seje
KS in priložnostne gostinske storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

100 €

402009 Izdatki za reprezentanco

300 €

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

1.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČ. STORITEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet so sredstva namenjena za plačilo provizije za
vodenje računa odprtega pri Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Na kontu drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za plačilo stroškov organizacije
in prireditve ob prazniku KS Sevnica, za plačilo domene za spletno stran KS Sevnica,
sponzorstvo vinske trte, razne aranžmaje za obisk starostnikov ter drugih operativnih odhodkov
za delo KS Sevnica, ki jih na druge postavke ni mogoče uvrstiti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

7€
1.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13 8 .1 5 7 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
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1302 Cestni promet in infrastruktura

138.157 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
138.157 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
138.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Sevnica so zajeta
predvidena sredstva za popravila asfalta na javnih poteh, izdelavo muld, popravila prepustov
na javnih poteh, tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti pometanje JP, obžagovanje
vejevja ob JP, košnja ob JP, interventne manjše sanacije plazov, nakupi dreves za dosaditve
zelenih površin ob JP.
Na istem kontu je vključen tudi predvideni znesek za izvajanje zimske službe na območju
krajevne skupnosti Sevnica v sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest
v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

138.157 €

IN

NEVLADNE
17 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

17.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Sevnica.

18039003 Ljubiteljska kultura

17.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi društvom bodo podeljeni po prijavah društev na javni razpis, ki bo objavljen
predvidoma v marcu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

17.000 €
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5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

40.114 €
11 . 31 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.315 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Studenec.

06039001 Administracija občinske uprave

11.315 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
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60060 Materialni stroški-KS Studenec

2.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Sredstva pisarniškega materiala in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert,
papirja, znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega materiala za potrebe tajniških
opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva za reprezentanco predstavljajo stroške za izvedbo miklavževanja, pogostitev
osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov, nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob
raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

100 €
1.918 €
1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki nastajajajo v Gasilskem domu Studenec
in za kritje razsvetljave na športnem igrišču.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

1.500 €
100 €
7.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva bodo namenjena plačilu po podjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja
krajevne skupnosti.
SEJNINE
Postavka predstavlja predvidene stroške za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS
na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
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članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja
Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah,
servisiranje gasilnih aparatov in drugi manjši stroški, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.449 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.696 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

8€
544 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
22 . 80 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

22.800 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
22.800 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

22.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
Postavka predstavlja predvidene stroške za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni
skupnosti, ki se nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih
površin pri Gasilskem domu Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov. Pri
letnem vzdrževanju cest se skrbi za normalno prevoznost cestišč (gramoziranje, sanacije
udarnih jam,....),
Predvidene ureditve v letu 2021: Osredek - obnova ceste, ureditev plomb in pomoč pri asfaltaciji
(cca 8.000,00 EUR), gramoziranje javnih poti (cca 2.000 EUR), ureditev in gramoziranje ceste
Ponikve (cca 2.000 EUR) in preplastitev ceste Hudo Brezje - Breška gora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

22.800 €

IN

NEVLADNE
6. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

6.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.
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18039003 Ljubiteljska kultura

6.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
V KS delujejo številna društva kot so Aktiv žena Studenec, Kulturno društvo Studenec s
sekcijami, Gasilsko društvo Studenec, Športno društvo Studenec in Arto, Društvo vinogradnikov
Studenec, Društvo za razvoj podeželja in turizma Rovišče. Sredstva se jim namenijo za njihovo
delovanje v skladu z letnimi programi. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS
Studenec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5007 KS ŠENTJANŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.000 €
119.516 €
17 . 13 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

17.131 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

06039001 Administracija občinske uprave

15.131 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja, znamk,
kartuše, map in registratorjev ter drugega materiala za potrebe delovanja krajevne skupnosti.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
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Sredstva predstavljajo predvidene stroške, ki nastajajo pri raznih pogostitvah: pogostitev sveta
krajevne skupnosti ob koncu leta, pogostitev krajanov ob praznovanju krajevnega praznika, ob
otvoritvah in raznih drugih prireditvah.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavljajo predvidene stroške aranžiranja, nakup cvetja ob
obiskih starostnikov in ob obiskih starostnikov in ob praznovanju krajevnega praznika, cvetlična
zasaditev okrasnih loncev pred trgom in na objektu KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

500 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.544 €

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so bila porabljena za potrebe nakupa kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
KS plačuje električno energijo za stavbo KS, kulturni dom.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
Sredstva se porabijo za plačilo paketa za internet in storitve telefonije skladno s podpisano
pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

1.000 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

480 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOB. ZA PLAČILNI PROMET
Postavka predstavlja predvidene stroške plačila storitev UJP-a.
SEJNINE
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Postavka predstavlja plačilo nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in sklic sej na
podlagi Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
občine Sevnica. Na kontu so predvidena tudi sredstva za izplačilo sejnin članom sveta KS.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo izvajalki za opravljanje manjših administrativnih del
za potrebe delovanja KS. Svet KS Šentjanž je na 2. redni seji sprejel sklep, da se Marjetko
Florjančič izvoli v funkcijo tajnice sveta KS Šentjanž in njena nagrada znaša 100,00 EUR
bruto/mesec.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE - KS ŠENTJANŽ
Postavka predstavlja sredstva namenjena letnemu pregledu gasilnih aparatov in kurilnih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.800 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.613 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

5.700 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

20 €

premoženjem,
2.000 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STAVB V UPRAVLJANJU KS ŠENTJANŽ
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Sredstva so namenjena za morebitna potrebna vzdrževalna na objektih v upravljanju KS
Šentjanž (kulturna dvorana, stavba sedeža KS).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
86 . 15 0 €
KOMUNIKACIJE
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

86.150 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
86.150 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

86.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST
Sredstva za tekoče redno vzdrževanje krajevnih cest so namenjena košnji brežin, popravilu
udarnih jam in muld na asfaltnih površinah, gramoziranju makadamskih cest, obrezu drevja,
sanaciji propustov in odtočnih kanalov.
V letu 2021 je predvidena izvedba rekonstrukcije javne poti na Zdevnem in del ceste proti
pokopališču na Velikem Cirniku.
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva za izvajanje zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti, čiščenju
pločnikov, javnih površin in parkirišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

86.150 €

IN

NEVLADNE
16 . 23 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

16.236 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Šentjanž.

18039003 Ljubiteljska kultura

13.490 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so sredstva namenjena za pomoč društvom v KS Šentjanž
za njihovo delovanje v skladu z njihovimi programi in opravljeno realizacijo. Sredstva so
namenjena tudi OŠ Šentjanž. Dotacije društvom in ostalim organizacijam so potrjene na seji
sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

13.490 €
2.746 €

Opis podprograma
Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV
sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem
pogledu skrbi za lokalno informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V sklopu letnega izvedbenega načrta smo si zastavili cilj obdobno izdati krajevno glasilo.

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

2.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KRAJEVNI LIST
Postavka predstavlja načrtovane stroške pri izdaji časopisa Šentjanški glas, ki izhaja 4 x letno.
Sredstva so namenjena oblikovanju in tisku besedila, za poštne storitve raznosa po
gospodinjstvih.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5008 KS TRŽIŠČE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.746 €
97.123 €
13 . 08 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

13.086 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

06039001 Administracija občinske uprave

13.086 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

3.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Na kontu pisarniški material in storitve se predvidevajo odhodki, ki predstavljajo stroške nabave
kuvert, papirja, materiala za potrebe tajniških opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco predstavljajo stroške za razne priložnostne pogostitve.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavljajo izdatki za obdaritev starostnikov na področju KS
Tržišče ob njihovih jubilejih ter vseh starostnikov nad 80 let ob koncu leta. Na kontu so
rezervirana tudi sredstva za poplačilo stroškov, ki nastanejo ob prazniku KS Tržišče (vabila,
aranžmaji, priznanja,...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

150 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.456 €

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Krajevna skupnost kot upravljalec objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi
elektrika. Plačuje se električna energija za prostore krajevne skupnosti - Tržišče 23 in kulturne
dvorane, ki smo jo prejeli v upravljanje od Občine Sevnica v letu 2017.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi plačilo
vode. Plačuje se poraba vode v prostorih krajevne skupnosti, pitnikov, ...
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ODVOZ ODPADKOV
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo
komunalnih storitev ter odvoz odpadkov. Plačuje se odvoz odpadkov za prostore krajevne
skupnosti.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo obveznosti Zavodu kabelske televizije (telefon,
internet).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

700 €

402203 Voda in komunalne storitve

625 €

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

50 €
245 €
8.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so namenjena plačilu tajnika krajevne skupnosti za opravljanje tajniških del.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva za plačilo storitev pooblaščenim za plačilni promet predstavljajo stroške provizije
plačane Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo operativne odhodke, ki jih ni mogoče razporediti na druge
postavke.
SEJNINE
Sredstva za sejnine so namenjena članom sveta KS Tržišče za udeležbo na seji sveta in
nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.903 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

5.097 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

10 €

402999 Drugi operativni odhodki

350 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
63 . 53 7 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

63.537 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
63.537 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

63.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE - ZIMSKA SLUŽBA TER LETNO VZDRŽEVANJE
Sredstva za tekoče vzdrževanje - zimska služba so predvidena za stroške opravljanje del na
javnih poteh v KS v zimskem času (posipavanje in pluženje cest, čiščenje pločnikov in javnih
površin). Iz predmetnega konta se pokrivajo tudi stroški letnih vzdrževalnih del javnih poti
(gramoziranje, urejevanje udarnih jam, preplastitve,...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

63.537 €

IN
5. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
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. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
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1603 Komunalna dejavnost

5.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih
so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti
oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva rezervirana na kontu 420402 so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela
se bodo predvidoma izvajala več let.
Na kontu 402999 so planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR iz katerega se bo skladno s
sklepom sveta KS izplačevala nagrada govorniku in nosilcu zastave na pogrebni slovesnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
402999 Drugi operativni odhodki

1.000 €

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

4.000 €
4.000 €

ŠPORT

IN

NEVLADNE
15 . 50 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

15.500 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Tržišče.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so predvidena za dotacije društvom za njihovo delovanje, ki delujejo v KS Tržišče na
podlagi njihovih letnih programov in vlog na razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

12.000 €
3.500 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so namenjena za dobavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta sedeža krajevne skupnosti in kulturne
dvorane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.500 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000 €

5009 KS ZABUKOVJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

74.796 €
10 . 73 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave
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0603 Dejavnost občinske uprave

10.730 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

06039001 Administracija občinske uprave

9.730 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60090 Administracija - KS Zabukovje

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema načrtovane stroške nabave kuvert, papirja, kartuš in
ostalega potrošnega materiala za potrebe administracije delovanja krajevne skupnosti.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Na kontu so predvidena sredstva za priložnostne pogostitve (praznik KS, pogostitev
udeležencev pohoda IV.divizije, pogostitev Krekove konjenice,udeležencev čistilne akcije).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

100 €

402009 Izdatki za reprezentanco

500 €

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

4.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Predstavljajo stroške za načrtovano porabljeno el.energije v VNMO in gasilskemu domu
Trnovec.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Stroški ogrevanje predstavljajo načrtovane stroške ogrevanja (kurilno olje) za večnamenski dom
Zabukovje.
TELEFON
Stroški telefona zajemajo širokopasovni priključek JATEL.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

1.800 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

320 €
5.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev UJP predstavlja načrtovan strošek prometa na TRR vodenega na UJP.
SEJNINE
Plačilo sejnine članom sveta KS in nagrade predsednici za vodenje krajevne skupnosti se
izplačuje po občinskem Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov pregleda gasilnih aparatov in servisa kurilnih
naprav.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavlja stroške plačila sveč, žalnih ter cvetličnih
aranžmajev za namen obdaritve starostnikov ob njihovem jubileju in ostalih priložnostih.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402099 Drugi splošni material in storitve

500 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.200 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

10 €

premoženjem,
1.000 €

Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje s prostori in zgradbami je obvezen del delovanja KS vsako leto.

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za morebitna vzdrževalna dela na večnamenskem domu v Zabukovju.
V letu 2021 načrtujemo popravilo balkona in menjavo svetil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
56 . 06 6 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

56.066 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
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
56.066 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

56.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja načrtovana sredstva za pluženje snega in posipavanje cest in javnih
površin na območju krajevne skupnosti v zimskem času, vključno z nabavo posipnega
materiala.
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TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN DRUGIH OBJEKTOV
Iz postavke se krije tudi tekoče vzdrževanje cest za zagotovitev normalne prevoznosti (urejanje
bankin, sanacija udarnih jam, gramoziranje makadamskih poti,...) V letu 2021 načrtujemo
vzdrževalna dela v manjšem obsegu na javnih poteh prioritetno po prejetih vlogah oz. glede na
ustrezno zagotavljanje cestno prometne varnosti. Glavna vzdrževalna dela se bodo vršila na
javni poti, odsek Špec Vid, kjer se predvideva asfaltacija.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

56.066 €

IN

NEVLADNE
8. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

8.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

18039003 Ljubiteljska kultura

8.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja predvidena sredstva za pomoč neprofitnim organizacijam pri organizaciji
prireditev v KS, v skladu s Pravilnikom in letnimi programi društev in organizacij. Skladno s
sklepom sveta KS je na kontu upoštevan znesek 3.000,00 EUR, ker se bo pomagalo PGD
Trnovec pri nabavi novega gasilskega vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5010 KS DOLNJE BREZOVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.000 €
4.439 €
45 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

452 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

06039001 Administracija občinske uprave

452 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Za potrošni pisarniški material se za leto 2021 predvidi 50 EUR-ov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

50 €
402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 200 EUR.
PLAČILO STORITEV ORG.POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 2 EUR.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Zajemajo sredstva, ki jih na začetku leta ni mogoče predvideti in razvrstiti na drugi postavke
(razni žalni aranžmaji, voščila,...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

200 €
2€
200 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1. 7 36 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.736 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest1.736 €
Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
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13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

1.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 1.736,30 EUR in sicer za potrebe zimske
službe in morebitnega tekočega vzdrževanja javnih poti v KS Dolnje Brezovo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.736 €

IN
27 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

270 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
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16039001 Oskrba z vodo

270 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
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 prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kontinuirane in neoporečne vodooskrbe krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodooskrbne infrastrukture.

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 270 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

270 €

IN

NEVLADNE
1. 9 81 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1803 Programi v kulturi

200 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

18039003 Ljubiteljska kultura

200 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
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18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je rezervirana za morebitno pomoč društvom, ki bi podali vloge za donacijo za njihovo
delovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

200 €
1.781 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

18059001 Programi športa

1.781 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09,
100/13)
- Letni program športa v občini Sevnica
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- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09, 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTAKS DOLNJE BREZOVO
1.781 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se nameni ureditvi nadstrešnice na igrišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
420299 Nakup druge opreme in napeljav

781 €
1.000 €
1.000 €
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I I I . N A Č RT R A Z V O J N I H
PROGRAMOV
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

84.500 €

0603 Dejavnost občinske uprave

84 . 50 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

84.500 €
2.000 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
v letu 2021 se zagotovijo sredstva za preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.000 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina predvideva v letu 2021 nakup novih stolov za večnamenski dom Razbor ter nakup ve
opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski upravi (stolov, delovne opreme zaradi
izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

10.000 €

Namen in cilj
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina planira v letu 2021 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter
druge računalniške opreme.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.000 €

Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica planira v letu 2021 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica,
zaradi dotrajanosti le-te.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.
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OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
66.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena zamenjavi
oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne
skupnosti Tržišče, ureditvi sanitarnih prostorov v objektu na Češnjicah, za krovska dela na
objektu vaškega mladinskega prostora na Artu ter ureditvi sanitarij v stavbi občinske uprave v
drugem nadstropju.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
- Vaški mladinski prosto Arto (1.900,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 kupila pisarniško
pohištvo za urejen mladinski prostor.
- Ureditev društvenega prostora Kolonija 54 (4.500,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021
sanirala stene, strop, tla, zamenjala stavbno pohištvo, uredila kuhinjsko nišo, vhod in podest do
vrednosti 4.500,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi društvo samo.
- Ureditev društvenega prostora v Tržišču (5.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021
uredila kuhinjo in kupila gospodinjske aparate za AKŽ Tržišče.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME1.000 €
Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

500 €

Namen in cilj
NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na
dosedanje potrebe.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsako leto.
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07 OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

IZREDNIH
111.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
11 1 .5 0 0 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
11.500 €
OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
10.500 €
Namen in cilj
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2021 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z
prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnico.

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

1.000 €

Namen in cilj
NAKUP OS ZA ZIR
Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (uniforme, obutev, oprema za ekipo PP,
ročna radijska postaja) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in
drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
100.000 €

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

100.000 €

Namen in cilj
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin.
Del sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki ga
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bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in osrednje
društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št.
92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (100.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4.000 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

4. 0 00 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

4.000 €

OB110-07-0299
SPODBUJANJE
GOSPODARSTVU

ZAPOSLOVANJA

V

4.000 €

Namen in cilj
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Sredstva za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi
priglašenih shem državnih pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«.
Navedena sredstva bodo razdeljena upravičencem po prijavi na Javni razpis o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini
Sevnica. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter starejše
po 50. letu starosti, predvsem invalidov v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Obstoječi
uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za spodbujanje zaposlovanja v
gospodarstvu, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
V izvajanju.

11
KMETIJSTVO,
RIBIŠTVO

GOZDARSTVO

IN

598.509 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 55 8 .5 0 9 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB110-07-0304
TRANSPORTA

POKRIVANJE

OPERATIVNIH

68.000 €

STROŠKOV
13.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis, pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
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tovornega prometa iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje
trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve ukrepa za leto 2021 ni potrebna izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO40.000 €
Namen in cilj
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen 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. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

15.000 €

Namen in cilj
NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Stanje projekta
V fazi priprave.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

488.509 €

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU
SEKTORJU
2.000 €
Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.
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OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.DOP.DEJ.
10.000 €
Namen in cilj
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. V letu 2021 bo ukrep dopolnjen v delu, ki se
nanaša na intenzivnost pomoči za investicije vezane na predelavo in trženje izdelkov, za katere
imajo vlagatelji pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo
dejavnost, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila
le sprememba.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.DRUŠTVA
6.000 €
Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pomoč društvom za izvedbo izobraževanj in
usposabljanj, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potreb.
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OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

5.000 €

Namen in cilj
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0038 RIBA JE IN

16.600 €

Namen in cilj
RIBA JE IN
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica,
Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod
Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško.
Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je
zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je prenovila prostor v Trškem
dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je
zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega
pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij
in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem
prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih
panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se
je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk ribogojnice. Izvesti je
potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi bo promocija projekta.
V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v znesku 97.333,02
EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

821 €

Namen in cilj
RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in
ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo
posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja
LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni
partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija
Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in
skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja
2019 in se bo končal aprila 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo
naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020
je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne
šole na ribogojnici na Lazah in v letu 2021 bo zajemal zaključni dogodek projekta na ribogojnici
na Lazah. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta
pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA

248.557 €

Namen in cilj
Z RIBAMI DO ZDRAVJA
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno
kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica
36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom,
lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica.
Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila
nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za
druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje
zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov
postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V
okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je
pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR
z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR.
Na prvi stopnji je bil projekt potrjen, čakamo še Odločbo o sofinanciranju s strani Agencije za
kmetijske trge.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0023
OBMOČIJ

CENTRI

INTERPRETACIJE

ZAVAROVANIH
199.531 €

Namen in cilj
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih
vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev
nastanitvenih prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o.
1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je
predvidena preureditev notranjih nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je
predvidena odstranitev in menjava starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim
posegom je predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi
prostorov napeljava novih strojnih in elektro instalacij.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR, v letu 2022 pa v znesku 5.815,16 EUR.
Stanje projekta
V pripravi.

11029003 Zemljiške operacije
OB110-16-0015
ZEMLJIŠČ

KOMASACIJA

2.000 €

KMETIJSKIH

IN

GOZDNIH
2.000 €

Namen in cilj
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in
gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in
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racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Stanje projekta
Projekt bo vsakoleten oziroma po potrebi.

1104 Gozdarstvo

40 . 00 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
OB110-07-0013
POTI

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

40.000 €

GOZDNIH
40.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi
za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica
načrtuje v letu 2021 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki
so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (40.000 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

12
PRIDOBIVANJE
IN
ENERGETSKIH SUROVIN

DISTRIBUCIJA
10.000 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju
predelave in distribucije nafte in zemeljskega
plina
10 . 00 0 €
12049001 Oskrba s plinom

10.000 €

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

10.000 €

Namen in cilj
PLINIFIKACIJA BOŠTANJA
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 bo pridobljena projektna
dokumentacija za širitev omrežja plinovoda. (10.000 EUR)
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Stanje projekta
V pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE
1.848.325 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

1. 8 43 .8 6 9 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1.687.869 €

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
10.000 €

Namen in cilj
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za ureditev povezovalne
poti Boštanj-Radna-Log. Povezovalna pot bo namenjena pešcem in tudi kolesarjem. (10.000
EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

38.400 €

Namen in cilj
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici
šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu
vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in
obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (38.400 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA
C. P.
15.000 €
Namen in cilj
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(15.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE
PC
72.000 €
Namen in cilj
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura. V skladu s potrebami
se sredstva prerazporejajo znotraj NRPja.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ
HINJO
6.750 €
Namen in cilj
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU - MOST ČEZ HINJO.
V izdelavi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dveh obstoječih premostitev potoka
Hinja v Krmelju u naslednjimi izhodišči:
- rekonstrukcija premostitev za vozišča primernih širin s površinami za pešce,
- izvedba potrebnih vodnogospodarskih ureditev struge potoka,
- prometno-tehnična ureditev območja,
- zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov,
- ureditev cestne razsvetljave.
Sredstva so predvidena za plačilo dodatnih projektantskih del za izvedbo novogradnje mostu za
Gabrijele. Projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2021. (6.750 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA5.000 €
Namen in cilj
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
V letu 2018 je bil izdelan koncept ureditve območja ŽP Sevnica, ki je bil predstavljen tudi
občinskemu svetu in posredovan upravljavcu železniške infrastrukture. Ministrstvo za
infrastrukturo predvideva izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za ureditev območja ŽP
Sevnica in sredstva so namenjena naročilu dokumentacije, ki bi bila dodatno zahtevana od
Občine. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0023
ŠENTJANŽ

REKONSTRUKCIJA

KRIŽIŠČA

PRI

OŠ

50.000 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
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Sredstva so namenjena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve
križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo in pokopališče v Šentjanžu, kot
sodelovanje Občine pri začetku investicije DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3-738
Šentjanž-Glino. Izvedba se začne v letu 2020 in konča v 2021. (50.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
810.109 €

Namen in cilj
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj
gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju
PC je predvidena izvedba komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. Predvidena
je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev PC z
razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena za gradnjo nadvoza na lokalni
cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter
plačilu projektne dokumentacije. Izvedba je povezana s preureditvijo križišča na regionalni cesti
v sodelovanju z DRSI in se začne v letu 2021 ter predvidoma konča v 2022. (820.108 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA
25.000 €

Namen in cilj
KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA
Sredstva so namenjena naročilu izvedbene projektne dokumentacije za "Ureditev kolesarskega
prometa od krožišča Lidl do Komunale v Sevnici" na osnovi pripravljene in potrjene projektne
naloge ter izdelane idejne zasnove z upoštevanjem vseh obstoječih in predvidenih prometnih
ureditev.
Projektna dokumentacija bo predvidoma dokončana v letu 2022. (25.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0020
DEJANSKA
INFRASTRUKTURE

RABA

JAVNE

CESTNE
8.810 €

Namen in cilj
DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Sredstva so namenjena plačilu dokumentacije – elaborata dejanske rabe zemljišč občinske
javne cestne infrastrukture, skladno z določili Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč
javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS, št. 13/18). Gradivo je izdelano in se
usklajuje z MZI – DRSI. (8.810 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA120.000 €
Namen in cilj
UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA
Sredstva so namenjena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža.
Ureditev vključuje nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija
cestišča. Z ureditvijo se bo zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč.
(120.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

101.200 €

Namen in cilj
UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE
Sredstva so namenjena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Predvidena je sanacija
večjih posedkov cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltacijo cestišča. Investicija bo
prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000,00 EUR)
Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev lokalne ceste
Ponikve. (1.200 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
101.200 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so namenjena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od Grahovice
v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata normalno
prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se načrtujejo
globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost cestišča.
Cestišče se ureja v približni dolžini 400 m. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o
financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).
Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Grahovica Jablanica. (1.200 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

101.200 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Načrtuje se sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri Poklek. Cesta se
ureja na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina. Na tem odseku se cesta
prestavlja stran od potoka, se razširi in s tem zagotovi večja preglednost in varnost. Na
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preostalem delu cestišča je predvidena ureditev odvodnjavanja, sanacija večjih posedkov
cestišča in asfaltacija cestišča.
Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).
Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Blanca Poklek. (1.200 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

181.200 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib.
160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predvidena je gradnja mešane in
elektro-kabelske kanalizacije, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja
enostranskega pločnika.
V izdelavi je projektna dokumentacija in gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter
elektro vodov.
Investicija bo prijavljena na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin in
zaključena v letu 2021. (180.000 EUR)
Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih
sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste na Dobravo.
(1.200 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI
VRH-ČANJE
30.000 €
Namen in cilj
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Na določenih odsekih bomo
sanirali usade na vozišču. (30.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

12.000 €

Namen in cilj
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske
poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (12.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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13029003 Urejanje cestnega prometa
OB110-07-0062
POSTAJALIŠČ

81.000 €

INVESTICIJSKO

VZD.AVTOBUSNIH
29.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2021 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini
Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN42.000 €
Namen in cilj
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer parkirišče pri
objektu Komunala d.o.o. Sevnica ter za izvedbo novega parkirišča na začetku parka v Krmelju
(ob lokaciji stare bencinske črpalke). (35.000 EUR)
Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije. (7.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-15-0027
SODELOVANJE

PROGRAMI

ZA

TRANSNACIONALNO
10.000 €

Namen in cilj
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek
kohezijskim programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise
CLLD. V okviru navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Stanje projekta
V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

75.000 €

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

75.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2021 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. Sredstva so povečana zaradi nujne menjave neustreznih svetil in
s tem zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. (75.000 EUR)

293

Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

1306 Telekomunikacije in pošta

4. 4 56 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
4.456 €

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME1.456 €
Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja in druge aktivnosti na tem
področju. (1.456 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

3.000 €

Namen in cilj
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe, hkrati pa se intenzivno pripravlja za kandidiranje na napovedanem razpisu
Pametna mesta in vasi Ministrstva za javno upravo, ki bo objavljen v začetku leta 2021. Občina
Sevnica bo v tem razpisu nastopila kot članica dveh konzorcijev, v okviru regije Posavje in v
sodelovanju z Občino Kočevje. Glede na pogoje razpisa bo sprejeta končna odločitev o načinu
prijave na razpis, z objavo razpisa pa bo znan tudi finančni okvir, ki se bo uskladil z rebalansom.
Stanje projekta
V pripravi.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje
dejavnosti

465.123 €

in

podpora

gospodarski

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

87 . 60 7 €
87.607 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ15.000 €
Namen in cilj
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
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podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM.
INVEST.
50.000 €
Namen in cilj
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. V letu 2021 bo ukrep spremenjen in dopolnjen v delu, ki se
nanaša na intenzivnost pomoči za naložbe v izdelke, za katere ima podjetje pridobljen certifikat
kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija
samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep
do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-17-0031 FINANČNE
TURISTIČNE PONUDNIKE

VZPODBUDE

ZA

LOKALNE
7.000 €

Namen in cilj
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
V pravilnik se uvrsti nov ukrep, ki bo namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo
promovirali zeleni turizem. Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev
v sheme kakovosti. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude
za lokalne turistične ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do
31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN
POSAVJE
15.144 €
Namen in cilj
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
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in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja.
RRA je navedeni projekt prijavil na razpis MGRTja.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

463 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih
sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu
(konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).
Stanje projekta
V izvajanju.

1403 Promocija
gostinstva

Slovenije,

razvoj

turizma

in

37 7 .5 1 6 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

377.516 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
NA LISCI
50.000 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter
dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in
okolice.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI
PODROČJU TURIZMA

TRANSFERI

KŠTM

NA

41.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE TURIZMA
Sredstva se namenijo za nadaljevanje delovanja s ponudniki v okviru Kolektivne blagovne
znamke in zagotovi se nakup opreme za nove prostore TIC Sevnica.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-18-0026
KOLEKTIVNA
TURISTIČNIH PONUDNIKOV

BLAGOVNA

ZNAMKA
1.500 €

Namen in cilj
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA
Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7
izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in
opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma. Občina skupaj s KŠTM razvija
skupno kolektivno blagovno znamko.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0006 ENERGETSKA
DOMA NA LISCI

SANACIJA

TONČKOVEGA
285.016 €

Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI
Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko
sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Prijava obnove bo obsegala:
sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja stavbe, vključno z
zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije
stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde,
obnova komplet kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete,
vgradnjo zalogovnikov za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi
in razdelilci,
namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo,
vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji
ureditvi ter
namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.
Stanje projekta
V fazi priprave.

15 VAROVANJE
DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje
nadzor

OKOLJA

IN

NARAVNE
782.850 €

onesnaženja,

kontrola

in

75 2 .8 5 0 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

38.904 €

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

17.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
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podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (17.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

18.000 €

Namen in cilj
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo
namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev
ekoloških otokov po občini in za zagotavljanje požarne varnosti na zbirnem centru. (18.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE

3.904 €

Namen in cilj
VARUJ OKOLJE
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva
na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in
naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke
osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig
kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru
projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.
Stanje projekta
V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

713.946 €

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

184.763 €

Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, ki ga je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (184.762 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
153.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne
kanalizacije v Boštanju in Sevnici. (153.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA183.695 €
Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, ki ga je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (183.695 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000 €

Namen in cilj
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

25.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica so
po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata. (25.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

15.000 €

Namen in cilj
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

299

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v
mestu Sevnica in Boštanj ter za izdelavo projektne dokumentacije za reševanje problematike
zalednih voda na območju Radne. (15.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V
P. S. SAVE
147.488 €
Namen in cilj
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI
Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče
kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica bo za projekt oddala
vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz
prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev
54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani
Ministrstva za okolje in prostor. (147.488 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

30 . 00 0 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

30.000 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

30.000 €

Namen in cilj
UREJANJE VODOTOKOV
V letu 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k izvedbi ureditve struge Sevnične v
Šmarju po novelirani projektni in investicijski dokumentaciji, ki jo je pridobila Občina, skladno s
sklenjenim sporazumom. Prva faza ureditev zajema odsek od rondoja v Šmarju do konca
naselja Sevnica in z ureditvami bo Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše
pred poplavami hudourne Sevnične. Sredstva so namenjena naročilu projektne dokumentacije
za ureditvena dela druge faze, ki predvidoma zajema nadaljevanje do območja nad PC Ines.
(30.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
2.232.279 €

1602 Prostorsko
administracija

in

podeželsko

planiranje

in

11 5 .0 0 0 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
40.000 €

OB110-07-0074 URBANIZEM

40.000 €

Namen in cilj
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(40.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

75.000 €

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 €

Namen in cilj
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili
prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb
OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu,
po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in
z njim podpisana pogodba.
Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih
obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema
sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.
V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in
izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.
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Zaključek in sprejem tretjih sprememb OPN v skladu s terminskim okvirom priprave načrtujemo
v sredini leta 2021 ob pogoju, da bodo nosilci urejanja prostora izpolnjevali svoje obveznosti v
zakonsko predpisanih rokih, na kar Občina ne more vplivati. Po sprejemu sprememb OPN
bomo nadaljevali z aktivnostmi za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)
Stanje projekta
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN 3 je v izvajanju, v septembru in oktobru 2019
pridobivamo prva mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku prostorskega akta.

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI
CESTI-ZAHOD
30.000 €
Namen in cilj
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi
potrebami. DUO Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in
ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih
standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim
izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran
izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno,
večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo
podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih
ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje
objektov.
V oktobru je bila naročena izdelava idejne rešitve objekta nove OŠ Ana Gale z zunanjo
ureditvijo, ki bo nadomestila obstoječo stavbo, ki več ne izpolnjuje minimalnih pogojev za
izvajanje dejavnosti na obstoječi lokaciji.
V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove. V letu 2021 se postopek
priprave OPPN nadaljuje do končnega sprejema akta. (30.000 EUR)
Stanje projekta
Smo v postopku priprave strokovne podlage in geoloških raziskav.
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OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

25.000 €

Namen in cilj
OPPN ZD IN LEKARNA
Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih
poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in
dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje
dejavnosti.(25.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

1603 Komunalna dejavnost

1. 5 59 .2 7 9 €

16039001 Oskrba z vodo

1.331.979 €

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.000 €

Namen in cilj
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)
Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV150.000
€

Namen in cilj
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine
Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno
vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini
Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V
letu
2021 se bo nadaljevalo z povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in
adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0014
SEVNICA

HIDRAVLIČNE

IZBOLJŠAVE

V

OBČINI
1.172.979 €

Namen in cilj
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v
Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in
izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
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vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Sredstva so predvidena v letu 2021. (1.172.978 EUR).
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.374 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 1.103.793 EUR
Investicijski nadzor 20.069 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 38.742 EUR
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

102.000 €

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

4.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela se bodo predvidoma izvajala
več let.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0030
POKOPALIŠČ

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

VEŽIC

IN

45.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica planira v letu 2021 izvesti investicijsko vzdrževalna dela na objektu mrliške
vežice Gabrijele (prenova kuhinje), na objektu mrliške vežice v Sevnici (sanacija objekta zaradi
posedanja in plazenja terena), na objektu mrliške vežice Studenec (nakup kuhinjske niše) in v
Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem).
INVESTICIJSKI NADZOR
Za novi investiciji v Tržišču in Velikem Cirniku je potreben nadzor nad deli, za kar so se
zagotovila sredstva
Stanje projekta
Občina Sevnica bo opravljenih ogledih pridobila popise in izbrala izvajalca del.

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
28.000 €

Namen in cilj
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem
gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja bo
potekala v dveh letih.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Za izgradnjo mrliške vežice je potrebno naročiti tudi PZI dokumentacijo.
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0005
IZGRADNJA
POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

ŽARNEGA

ZIDU

NA
25.000 €

Namen in cilj
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v
Tržišču. Izgradnja je predvidena do konca leta 2021.
Stanje projekta
V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

25.300 €

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

25.300 €

Namen in cilj
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (25.300 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Nasproti gostišča Janc na Studencu se postavi kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi se namestijo
na igrišče poleg igral. (5.000 EUR ).
Na Dolnjem Brezovu ob igrišču se postavijo stojala za kolesa. (800 EUR)
Ob avtobusni postaji na Jablanici se postavi solarna svetilka. ( 3.500 EUR)
Na Logu ob pešpoti se namesti 4 klopi in 2 na pokopališču. (1.500 EUR)
V Krmelju se na tenis igrišču zamenja razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč. (4.500
EUR)
Na Škovcu ob kozolcu bo Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki. (5.000 EUR)
Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce bo Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke.
(5.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

100.000 €

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH
POVRŠIN
100.000 €
Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin je potreben tudi nakup novih
strojev in opreme. (100.000 EUR)
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Stanje projekta
V izvajanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80 . 00 0 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 €

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

80.000 €

Namen in cilj
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki
nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2020 se je izvedla prenova strehe in
začela delna prenova praznih stanovanj v objektu Krmelj 20. V letu 2021 se bo prenova
nadaljevala. (80.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
47 8 .0 0 0 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

72.000 €

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

30.000 €

Namen in cilj
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo
izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave
zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Za namen rušitev bo potrebno izdelati projekte za
izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja. (30.000 EUR)
Stanje projekta
Izvedba v letu 2020.

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) KOM. OPR.
42.000 €
Namen in cilj
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljnjo izvedbo
povezovalne ceste, kanalizacijskega sistema za odvod odpadne in meteorne vode ter
vodovodnega sistema iz predvidenega stanovanjskega območja. (40.000 EUR)
Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije pa je predvidenih 2.000 EUR.
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Stanje projekta
V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

406.000 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

406.000 €

Namen in cilj
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:
- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj (morebitna menjava),
- nakup zemljišča v starem delu Sevnice,
- nakup zemljišča za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.
Stanje projekta
V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

310.000 €
10 . 00 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10.000 €

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

10.000 €

Namen in cilj
Občina Sevnica bo v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah,
ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma
pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem,
soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in
odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorji se bodo
vključili v javno mrežo.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.
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1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

30 0 .0 0 0 €
300.000 €

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR.
PROGRAMOV
300.000 €
Namen in cilj
Občina Sevnica bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov
Zdravstvenega doma Sevnica kupila potrebne prostore. Načrtuje se nakup prostorov Mercatorja
(bivši Cenko), ki bodo namenjeni za programe zdravstva ter socialne in družbene dejavnost.
Stanje projekta
V pripravi.

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
215.350 €

1803 Programi v kulturi

39 . 50 0 €

18039002 Umetniški programi

33.500 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI
PODROČJE KULTURE

TRANSFERI

KŠTM

ZA

33.500 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju kulture, ki
jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

18039005 Drugi programi v kulturi

6.000 €

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA
SEVNICA
6.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in obeh izposojevališčih. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi potrebe, kaj je nujno
potrebno za vzdrževanje objekta.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

17 5 .8 5 0 €
173.850 €
40.000 €

Namen in cilj
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
Občina Sevnica je zaradi problematike nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019 naročila pregled projektne dokumentacije in izdelavo
recenzije. Nadaljnje aktivnosti za sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih
recenzijskega poročila.
Glede na zahtevnost terena in situacijo, ki je nastala po izvedbi del, bo potrebno izdelati
dodatno rešitev za stabilizacijo pobočja. Občina Sevnica je 19.11.2020 pridobila geološko geotehnično poročilo, ki bo podlaga za pripravo projekta dodatne stabilizacije na območju
stadiona.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

5.000 €

Namen in cilj
Gradnja objekta ob igrišču je potekala že v letu 2020. Sredstva na kontu so zagotovljena za
razna morebitna potrebna dela za dokončanje.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

20.200 €

Namen in cilj
NAKUP FITNES NAPRAV
V preteklih letih so se na več lokacijah (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu)
uredile zunanje fitnes naprave, s strani posameznih krajevnih skupnosti oz. krajev pa je interes,
da se nekaj zunanjih fitnes naprav uredi tudi na drugih lokacijah. Občina bo v skladu z
možnostmi sledila potrebam po celotni občini.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 postavljene zunanje fitnes
naprave na Češnjicah in na Škovcu.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

1.000 €

Namen in cilj
Sredstva se nameni ureditvi nadstrešnice na igrišču.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-16-0036 INVESTICIJSKI
PODROČJE ŠPORTA

TRANSFERI

KŠTM

ZA

31.850 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju športa, ki
jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

OB110-16-0037
OPREME

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

ŠPORTNE
45.800 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Občina Sevnica bo v sklopu vzdrževanje športne opreme sledila potrebam, ki nastajajo pri
izvajanju športnih dejavnosti na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini Sevnica.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 nabavljeni goli za mali nogomet
na Dolnjem Brezovem, odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, postavljena igrala na
Češnjicah in igrala pri domu krajanov Razbor.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI

30.000 €

Namen in cilj
Občina Sevnica bo pri Orehovem uredila trim stezo, ki bo služila rekreativnim skupinam in
ostalim zainteresiranim prebivalcem.
Stanje projekta
V pripravi.

18059002 Programi za mladino
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI
MLADINSKO DEJ.

2.000 €

TRANSFERI

KŠTM

ZA

2.000 €

Namen in cilj
Sredstva bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Mladinskega centra
Sevnica, ki ga upravlja Javni zavod KŠTM Sevnica.
Stanje projekta
V pripravi.
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

1.114.000 €
54 9 .0 0 0 €
549.000 €

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
PRED.VZGOJE
50.000 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
Sredstva bodo namenjena za nujna dodatna investicijsko vzdrževalna dela, ki niso bila
predvidena.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

449.000 €

Namen in cilj
DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI
Občina Sevnica je na podlagi čakalne vrste otrok pripravila predlog dozidave Vrtca Ciciban v
Sevnici. Trenutno ima obstoječa stavba 14 oddelkov, z dozidavo pa bodo dodani še trije oddelki
in potrebni spremljajoči prostori. Tako bo vrtec imel 17 oddelkov. V letu 2019 je bila naročena
idejna zasnova za dozidavo vrtca, ki jo je pripravil izbrani ponudnik Boson, trajnostno
načrtovanje d.o.o. iz Ljubljane. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran
izvajalec del, podjetje VG5 d.o.o.. Pogodba je bila podpisana julija 2020, pogodbena vrednost
znaša 887.000,00 EUR (500.000,00 EUR v letu 2020, preostanek v višini 388.000,00 v letu
2021). Rok za dokončanje del je 8 mesecev od uvedbe v delo.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca.
Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Ker investicija poteka dve leti, je
potrebno tudi v letu 2021, zagotoviti sredstva za investicijski nadzor.
NAKUP OPREME ZA VRTEC
Občina Sevnica je naročila popis opreme za dograditev vrtca v Sevnici, razpis za nabavo
opreme bo objavljen v letu 2020, izvedba pa v začetku leta 2021.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

50.000 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je z lastnikom objekta Panorama sklenila dogovor o obnovi objekta za namen
izvajanja predšolske vzgoje. Lastnik bo objekt uredil tako, da bo možno izvajati predšolsko
dejavnost v največ štirih oddelkih. Objekt bo urejen skladno s Pravilnikom o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev, prav tako bo pridobljeno uporabno
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dovoljenje. Občina Sevnica pa bo do začetka izvajanja predšolske vzgoje nabavila vso potrebno
opremo za izvajanje dejavnosti, ki naj bi se začela izvajati z mesecem septembrom 2021.
Stanje projekta
V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 56 5 .0 0 0 €
19039001 Osnovno šolstvo

460.000 €

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

300.000 €

Namen in cilj
Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za
izvajanje osnovnošolskega programa. Po predlogih, ki jih na začetku leta za tekoče leto podajo
posamezne osnovne šole, se sredstva namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma
večja dela.
Sredstva bodo namenjena za nujna dodatna investicijsko vzdrževalna dela, ki niso bila
predvidena.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE
40.000 €

Namen in cilj
UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA
Občina Sevnica je naročila idejno zasnovo za prostorsko umestitev novih prostorov za Osnovno
šolo Ana Gale Sevnica. V projektni nalogi za izbor izvajalca je opredeljena lokacija in prostorski
normativi. Idejna zasnova bo narejena v letu 2021. Po pridobitvi idejne zasnove bo potrebno
naročiti še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

80.000 €

Namen in cilj
GRADNJA OŠ KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije).
Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza
Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri
čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo 21.
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 se bo
projekt nadaljeval s pridobivanjem dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

40.000 €

Namen in cilj
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih
prostorov za Osnovno šolo Blanca. Po pridobitvi idejne zasnove z vsemi projektnimi pogoji, bo
Občina pridobila še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Stanje projekta
Projekt je v fazi priprave.

19039002 Glasbeno šolstvo

105.000 €

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA5.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA100.000 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo
Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o. Projekt zajema zamenjavo celotne ploščadi,
ki bo statično stabilnejša in ureditev kletnih prostorov pod ploščadjo.
Stanje projekta
V pripravi.
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PRILOGA 1
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021

zap. št.

vrsta
nepremičnine

šifra in ime k.o.

parcelna
številka /
del stavbe

okvirna
površina
nepremičnine

predvidena
sredstva
(EUR)

Opomba

1381 Boštanj
1.

zemljišče

1381 Boštanj

399/19

105

698

2.

zemljišče

1381 Boštanj

399/21

7

47

3.

zemljišče

1381 Boštanj

400/5

1

7

4.

zemljišče

1381 Boštanj

409/9

28

186

5.

zemljišče

1381 Boštanj

411/7

115

765

6.

zemljišče

1381 Boštanj

412/7

56

372

7.

zemljišče

1381 Boštanj

412/14

61

406

8.

zemljišče

1381 Boštanj

412/15

57

379

9.

zemljišče

1381 Boštanj

412/16

19

126

10.

zemljišče

1381 Boštanj

444/2

296

7.400

11.

zemljišče

1381 Boštanj

431/4

26

520

12.

zemljišče

1381 Boštanj

431/5

13

260

13.

zemljišče

1381 Boštanj

431/7

17

340

14.

zemljišče

1381 Boštanj

431/9

4

80

15.

zemljišče

1381 Boštanj

322/9

69

1.380

16.

zemljišče

1381 Boštanj

294/77

132

2.640

17.

zemljišče

1381 Boštanj

294/79

239

4.780

18.

zemljišče

1381 Boštanj

294/83

245

4.900

19.

zemljišče

1381 Boštanj

890/17

140

2.800

20.

zemljišče

1381 Boštanj

890/19

129

2.580

21.

zemljišče

1381 Boštanj

930/3

131

2.620

22.

zemljišče

1381 Boštanj

del 302/7

23.

zemljišče

1381 Boštanj

298/38

177

4.779

24.

zemljišče

1381 Boštanj

390/6

11

73

25.

zemljišče

1381 Boštanj

391/4

49

326

26.

zemljišče

1381 Boštanj

391/5

159

1.059

27.

zemljišče

1381 Boštanj

392/2

51

340

28.

zemljišče

1381 Boštanj

399/26

5

33

29.

zemljišče

1381 Boštanj

399/28

49

326

30.

zemljišče

1381 Boštanj

500/32

5

33

31.

zemljišče

1381 Boštanj

557/50

265

1.765

32.

zemljišče

1381 Boštanj

557/53

77

513

33.

zemljišče

1381 Boštanj

557/56

172

1.146

34.

zemljišče

1381 Boštanj

234/4

899

23.374

35.

zemljišče

1381 Boštanj

234/8

527

13.702

odsek JP 872201 Gasilski dom

širitev parkirišča pri OŠ Boštanj

odsek LC 372342 Boštanj Dolenji Boštanj

odsek JP 872191 Dolenji Boštanj
h.št. 70

ureditev komunalnega koridorja

2.763

odkup zemljišč za ureditev
prometne infrastrukture (Sv. Križ)

odsek LC 372411 Boštanj Jablanica

gradnja prometne in komunalne
infrastrukture v gospodarski coni
Dolenji Boštanj

1387 Cirnik
36.

zemljišče

1387 Cirnik

1025/4

474

4.731

37.

zemljišče

1387 Cirnik

1043/5

28

279

odsek LC 425412 Veliki Cirnik Hrastovica in LC 372301
Šentjanž - Hinje - Podboršt

1389 Goveji Dol
odsek JP 873181 Krmelj h.št.
83a

38.

zemljišče

1389 Goveji Dol

1038/12

33

329

39.

zemljišče

1389 Goveji Dol

1034/1

935

15.000

zemljišče ob ZP Krmelj

940/1

1.390

2.016

odkup vodohrana

1386 Kal
40.

zemljišče

1386 Kal
1382 Kompolje

41.

zemljišče

1382 Kompolje

1301/43

659

6.590

42.

zemljišče

1382 Kompolje

1301/42

11

110

43.

zemljišče

1382 Kompolje

1288/2

54

359

44.

zemljišče

1382 Kompolje

1295/2

100

665

45.

zemljišče

1382 Kompolje

1297/2

480

3.192

46.

zemljišče

1382 Kompolje

1299/2

36

239

odsek LC 372344 Boštanj Grahovica
odsek JP 872221 Drbogovje Jablanica

odsek JP odsek 872241
Grahovica - Staro Dobje Vitovec

1388 Pijavice
47.

zemljišče

1388 Pijavice

694/2

36

52

48.

zemljišče

1388 Pijavice

695/2

111

161

49.

zemljišče

1388 Pijavice

696/2

369

535

50.

zemljišče

1388 Pijavice

731/2

146

212

1385 Podboršt

770/3

471

1385 Podboršt

770/4

203

odsek LC 372361 Gabrijele Stražberk - Veliki Cirnik

1385 Podboršt
51.
52.

zemljišče s
stavbo
zemljišče s
stavbo

15.000

53.

zemljišče

1385 Podboršt

97/4

646

937

54.

zemljišče

1385 Podboršt

258/4

378

548

55.

zemljišče

1385 Podboršt

279/4

49

71

56.

zemljišče

1385 Podboršt

281/2

2.341

3.394

57.

zemljišče

1385 Podboršt

282/2

428

621

58.

zemljišče

1385 Podboršt

297/2

1.619

2.348

odkup zaradi ureditve odseka LC
372301

odsek JP 595443 Leskovec pri
Podborštu h. št. 10

1361 Podgorje
59.

zemljišče

1361 Podgorje

1151/6

99

658

60.

zemljišče

1361 Podgorje

1151/8

68

452

61.

zemljišče

1361 Podgorje

1155/2

60

399

365/2

375

2.494

odsek JP 594511 Okič – Dobje

1452/15

900

1.305

odsek JP 594591 Pečje Metelko

odsek JP 596451 Kurja vas

1370 Podvrh
62.

zemljišče

1370 Podvrh
1379 Sevnica

63.

zemljišče

1379 Sevnica

64.

zemljišče

1379 Sevnica

48

991

65.

zemljišče

1379 Sevnica

49/1

469

66.

zemljišče

1379 Sevnica

49/2

307

67.

zemljišče

1379 Sevnica

1526/32

2.004

68.

zemljišče

1379 Sevnica

1526/52

512

69.

zemljišče

1379 Sevnica

1526/53

16

70.

zemljišče

1379 Sevnica

377/1

421

71.

zemljišče

1379 Sevnica

1540

232

72.

zemljišče

1379 Sevnica

377/3

301

73.

zemljišče s
stavbo

1379 Sevnica

497/2

395

74.

zemljišče

1379 Sevnica

497/5

632

844/2

49

326

odsek JP 595134 Rovišče pri
Studenecu

3.570

89.678

nadvoz ind.cona Šmarje - Lipa
les d.o.o. (zemljišča bodo
odmerjena v ocenjeni površini
3570 m2)

50.645

ureditev javnega parkirišča v
starem delu Sevnice

37.980

parkirišče Trupejeva rampa (last
SŽ d.o.o.)

15.000

odsek JP 594152 NHM h.št. 27 funkcionalno zemljišče garaže
(potrebna odmera)

30.000

zemljišče za kulturno dvorano (1.
del kupnine)

1393 Studenec
75.

zemljišče

1393 Studenec
1380 Šmarje

76.

zemljišče

1380 Šmarje

del 2

77.

zemljišče

1380 Šmarje

del 4

78.

zemljišče

1380 Šmarje

del 5/1

79.

zemljišče

1380 Šmarje

del 5/2

80.

zemljišče

1380 Šmarje

del 145/1

81.

zemljišče

1380 Šmarje

del 145/2

1396 Trnovec
82.

zemljišče

1369 Trnovec

247/3

87

126

83.

zemljišče

1369 Trnovec

249/5

109

158

84.

zemljišče

1369 Trnovec

260/13

88

128

85.

zemljišče

1369 Trnovec

266/7

18

26

86.

zemljišče

1369 Trnovec

266/10

540

783

87.

zemljišče

1369 Trnovec

290/13

336

487

88.

zemljišče

1369 Trnovec

290/16

147

213

89.

zemljišče

1369 Trnovec

290/17

21

30

odsek JP 596401 Trnovec h. št.
28 a

odsek LC 372151 Podvrh Trnovec - Poklek

1397 Tržišče
90.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/21

298

432

91.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/24

112

162

92.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/27

88

128

93.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/30

74

107

94.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/33

174

252

95.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/36

80

116

96.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/39

55

80

97.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/42

188

273

98.

zemljišče

1397 Tržišče

1448/45

90

131

odsek LC 372471 Spodnje
Vodale - Zgornje Vodale

1390 Vrh
99.

zemljišče

1390 Vrh

901/27

531

770

100. zemljišče

1390 Vrh

934/2

48

70

101. zemljišče

1390 Vrh

935/5

100

145

102. zemljišče

1390 Vrh

935/8

84

122

103. zemljišče

1390 Vrh

901/31

1.178

11.780

104. zemljišče

1390 Vrh

901/33

316

3.160

odsek JP 872301 Straški hrib
(Mlakar)

odsek JP 872171 Grahovica Vrh

1367 Zabukovje
105. zemljišče

1367 Zabukovje

1470/4

436

632

106. zemljišče

1367 Zabukovje

1470/6

150

218

107. zemljišče

1367 Zabukovje

1473/4

24

35

108. zemljišče

1367 Zabukovje

1480/15

62

90

109. zemljišče

1367 Zabukovje

1480/17

231

335

110. zemljišče

1367 Zabukovje

1480/20

64

93

111. zemljišče

1367 Zabukovje

1480/23

340

493

112. zemljišče

1367 Zabukovje

1481/6

249

361

113. zemljišče

1367 Zabukovje

1481/9

286

415

114. zemljišče

1367 Zabukovje

1481/12

183

265

115. zemljišče

1367 Zabukovje

1269/4

486

705

116. zemljišče

1367 Zabukovje

1269/5

940

1.363

117. zemljišče

1367 Zabukovje

1269/7

29

42

118. zemljišče

1367 Zabukovje

1295/5

86

125

119. zemljišče

1367 Zabukovje

1295/3

147

213

120. zemljišče

1367 Zabukovje

1296/3

3

4

121. zemljišče

1367 Zabukovje

1297/3

22

32

122. zemljišče

1367 Zabukovje

1297/5

218

316

123. zemljišče

1367 Zabukovje

1299/7

45

65

124. zemljišče

1367 Zabukovje

1299/9

116

168

125. zemljišče

1367 Zabukovje

1299/11

114

165

126. zemljišče

1367 Zabukovje

1333/4

153

222

107/7

224

2.236

36.104

398.116

odsek JP 596451 Kurja vas

odsek JP 596511 Trebeže

1373 Žigrski Vrh
127. zemljišče

SKUPAJ

1373 Žigrski Vrh

odsek JP 594691 Žigrski Vrh cerkev - Jager

PRILOGA 2

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021
2. Načrt razpolaganja z zemljišči

šifra in ime k.o.

zap. št.

parc. št.

površina parcele
v m2

orientacijska vrednost
nepremičnine (EUR)

1377 Blanca
1.

1377

Blanca

557/8

1764

18.522

2.

1377

Blanca

557/10

5287

55.513

3.

1377

Blanca

557/12

2873

30.167

1381 Boštanj
4.

1381

Boštanj

294/72

3118

62.360

5.

1381

Boštanj

294/75

5202

104.040

6.

1381

Boštanj

298/27

53

901

7.

1381

Boštanj

298/28

14

238

8.

1381

Boštanj

272/5

612

11.660

9.

1381

Boštanj

1032/75

241

2.412

10.

1381

Boštanj

1032/77

5

50

11.

1381

Boštanj

1032/79

11

110

668/1

109

728

1389 Goveji Dol
12.

1389

Goveji Dol
1382 Kompolje

13.

1382

Kompolje

55/1

1.600

25.600

14.

1382

Kompolje

55/2

1.600

25.600

15.

1382

Kompolje

1631/2

422

2.819

1388 Pijavice
16.

1388

Pijavice

1617/3

142

182

17.

1388

Pijavice

1617/4

898

1.149

1370 Podvrh
18.

1370

Podvrh

1436/2

61

408

19.

1370

Podvrh

1436/3

183

1.223

20.

1361

Podvrh

1449/8

153

188

21.

1361

Podvrh

1454/3

8

54

22.

1361

Podvrh

1468/6

167

205

23.

1361

Podvrh

1468/14

217

267

24.

1361

Podvrh

1468/18

189

232

25.

1361

Podvrh

1468/20

17

21

26.

1361

Podvrh

1468/21

685

2.790

27.

1361

Podvrh

1468/27

223

274

28.

1361

Podvrh

1468/26

48

322

29.

1361

Podvrh

1468/30

23

154

30.

1361

Podvrh

1468/31

54

66

31.

1361

Podvrh

1468/38

162

199

32.

1361

Podvrh

1468/39

60

74

33.

1361

Podvrh

1469/3

78

96

34.

1361

Podvrh

1469/5

130

160

35.

1361

Podvrh

1469/7

92

113

1379 Sevnica
36.

1379

Sevnica

del 926/24

61.374

50.940

37.

1379

Sevnica

570/14

898

14.772

38.

1379

Sevnica

568/50

813

13.374

39.

1379

Sevnica

1526/76

227

40.

1379

Sevnica

1526/77

585

2667/28

130

869

3.570

89.678

12464

1393 Studenec
41.

1393

Studenec
1381 Šmarje

42.

1381

Šmarje

del 13/2

43.

1381

Šmarje

del 14/6

44.

1381

Šmarje

del 1456/1

45.

1381

Šmarje

del 146/2

46.

1381

Šmarje

del 146/3

1369 Trnovec
47.

1369

Trnovec

702/3

100

670

48.

1369

Trnovec

702/5

49

60

1397 Tržišče
49.

1397

Tržišče

2739/6

114

758

50.

1397

Tržišče

2739/7

54

359

51.

1397

Tržišče

2739/8

180

1.197

1390 Vrh
52.

1390

Vrh

2311/3

25

166

53.

1390

Vrh

2311/5

121

155

54.

1390

Vrh

2311/6

166

212

55.

1390

Vrh

2311/7

176

980

1367 Zabukovje
56.

1367

Zabukovje

1681/8

340

435

57.

1367

Zabukovje

1681/10

54

69

58.

1367

Zabukovje

1681/11

36

46

59.

1367

Zabukovje

1682/5

104

133

60.

1367

Zabukovje

1682/6

500

640

61.

1367

Zabukovje

1480/9

506

648

62.

1367

Zabukovje

1480/11

545

698

63.

1367

Zabukovje

1480/13

165

211

64.

1367

Zabukovje

1697/5

6

6

1372 Žurkov Dol
65.

1372

Žurkov Dol

425/3

225

277

66.

1372

Žurkov Dol

498/7

197

242

67.

1372

Žurkov Dol

498/9

31

38

68.

1372

Žurkov Dol

498/11

30

37

90.771

464.998

SKUPAJ

3. Načrt razpolaganja s stavbami

Zap. št.

Naslov

ID oznaka

Površina (m )

Namen

Posplošena tržna oz.
orientacijska vrednost
(EUR)

1.

Krmelj 86,
8296 Krmelj

1389-735-24,
1389-735-23

28,20

stanovanje s
kletjo

18.559

2.

Kvedrova
cesta 5,
8290
Sevnica

1379-169/7

85,10

enostanovajska
stavba

27.019

SKUPAJ 3.

SKUPAJ 2. in 3.

2

113

45.578

510.576

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

Opis

7

8

PRIHODKI
.
.
.

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

18.007.416,69
17.810.185,80
17.810.185,80

19.463.208,14
19.349.805,74
19.349.805,74

20.411.555,18
20.315.095,15
20.315.095,15

104,87
104,99
104,99

16.524.932,21

19.349.805,74

20.315.095,15

104,99

500101

DOLGOROčNI KREDIT

0,00

683.000,00

0,00

0,00

500307

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI
KREDITI

0,00

363.980,00

370.727,58

101,85

700020

Dohodnina - občinski vir

11.453.649,00

13.010.335,00

13.080.003,00

100,54

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

28.298,92

12.000,00

20.000,00

166,67

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

14.447,68

7.000,00

10.000,00

142,86

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

29,51

5,00

5,00

100,00

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

286.840,39

380.000,00

380.000,00

100,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

319.604,55

380.000,00

380.000,00

100,00

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1.305,94

1.000,00

1.000,00

100,00

752,36

1.000,00

1.000,00

100,00

-0,41

0,00

0,00

-

703100

Davek na vodna plovila

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

703200

Davek na dediščine in darila

36.272,52

32.000,00

45.000,00

140,63

703202

zamudne obresti od davka na dediščine in darila

21,94

0,00

0,00

-

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

27.394,63

30.000,00

28.000,00

93,33

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

127.078,24

110.000,00

103.000,00

93,64

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

77,88

0,00

0,00

-

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

2.447,81

12.000,00

5.000,00

41,67

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

0,00

2,00

2,00

100,00

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

286.879,98

309.341,00

290.000,00

93,75

704704

Turistična taksa

7.089,29

3.000,00

3.000,00

100,00

Stran 1 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
704706

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Občinske takse od pravnih oseb

3.122,68

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
4.185,00

4.000,00

95,58

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

630,00

1.300,00

1.300,00

100,00

27.088,01

26.000,00

26.000,00

100,00

706099

Drugi davki

0,00

500,00

500,00

100,00

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

28.080,58

30.000,00

30.000,00

100,00

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

122.793,87

118.640,00

118.640,00

100,00

710304

Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.

869.150,26

935.224,00

976.233,00

104,38

710305

Prihodki od zakupnin

5.461,90

6.000,00

6.000,00

100,00

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

2.770,33

2.700,00

0,00

0,00

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

25.173,81

25.174,00

25.000,00

99,31

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

531.993,82

531.893,00

530.000,00

99,64

710399

Drugi prihodki od premoženja

872,41

700,00

700,00

100,00

711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

14.365,42

10.000,00

9.000,00

90,00

4.720,00

4.500,00

4.500,00

100,00

12.159,86

12.500,00

12.500,00

100,00

250,00

400,00

400,00

100,00

712001

Globe za prekrške

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o
prekrških

713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

8.173,00

3.000,00

3.000,00

100,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

40.604,56

22.000,00

22.000,00

100,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

3.850,00

20.000,00

15.000,00

75,00

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

236.392,25

243.732,00

243.732,00

100,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

48.882,01

100.000,00

70.000,00

70,00

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

167.406,15

167.136,00

167.136,00

100,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

720000

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

Stran 2 od 68

0,00

0,00

22.063,00

-

146.594,91

49.786,80

124.017,78

249,10

14.861,00

0,00

0,00

-

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8
0,00

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

18.560,00

15.000,00

80,82

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

35.845,00

25.000,00

25.000,00

100,00

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

545.625,13

305.000,00

305.000,00

100,00

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

528.953,00

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

375.989,31

768.959,00

1.063.100,87

138,25

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

123.102,71

126.543,00

105.856,00

83,65

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

7.830,00

5.000,00

5.000,00

100,00

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 20142020

0,00

178.709,94

340.858,78

190,73

741300

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije iz kohezijskega sklada

0,00

0,00

186.896,00

-

741301

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020

0,00

272.000,00

1.139.924,14

419,09

NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA

46.356,15

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

11.589,04

0,00

0,00

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 20142020

34.767,11

0,00

0,00

-

TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE

34.960,83

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

6.992,17

0,00

0,00

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 20142020

27.968,66

0,00

0,00

-

OB110-16-0043

OB110-16-0044

UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.

OB110-17-0016
740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Stran 3 od 68

193.046,62

0,00

0,00

-

77.037,88

0,00

0,00

-

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

3

4

5

6

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020

116.008,74

0,00

0,00

-

UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA

235.579,54

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

160.567,04

0,00

0,00

-

741301

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020

75.012,50

0,00

0,00

-

2.558,42

0,00

0,00

-

741301
OB110-17-0040

OLJE NEKOLIKO DRUGAČE

OB110-18-0013
714199
OB110-18-0016
740001
OB110-18-0018
740001
OB110-18-0020
740001
OB110-18-0021
740001
OB110-18-0024
500307
OB110-18-0027
740001

2.558,42

0,00

0,00

-

OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261

Drugi izredni nedavčni prihodki

39.997,21

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

39.997,21

0,00

0,00

-

GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE V PIJAVICAH

69.867,69

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

69.867,69

0,00

0,00

-

DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111

49.994,55

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

49.994,55

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ

49.996,00

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

49.996,00

0,00

0,00

-

SANACIJA BAZENSKE ŠKOLJKE

503.250,00

0,00

0,00

-

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI
KREDITI

503.250,00

0,00

0,00

-

SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA

59.646,58

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

59.646,58

0,00

0,00

-

5.162,03
5.162,03

2.891,35
2.891,35

2.891,35
2.891,35

100,00
100,00

494,00

450,00

450,00

100,00

KS BLANCA

5000
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje
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8

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS BOŠTANJ

5001
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS KRMELJ

5002
.

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

2.203,35

2.203,35

100,00

192,53

0,00

0,00

-

100.049,78
100.049,78

92.606,23
92.606,23

82.501,62
82.501,62

89,09
89,09

1.014,49

600,00

600,00

100,00

68.130,55

68.000,00

68.000,00

100,00

9.667,98

643,64

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.000,00

30,00

7.269,17

11.151,62

10.901,62

97,76

13.967,59

2.210,97

0,00

0,00

9.013,55
9.013,55

723,53
723,53

300,00
300,00

41,46
41,46

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

612,00

300,00

300,00

100,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

890,71

0,00

0,00

-

713099

Drugi prihodki od prodaje

6.275,71

405,00

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

1.220,00

0,00

0,00

-

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

15,13

18,53

0,00

0,00

34.603,28
34.603,28

5.148,47
5.148,47

3.087,06
3.087,06

59,96
59,96

KS LOKA

5003
.
713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

15.790,57

2.460,16

1.900,00

77,23

713099

Drugi prihodki od prodaje

10.599,59

363,77

0,00

0,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

0,00

437,06

437,06

100,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

932,00

750,00

750,00

100,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

7.131,12

1.137,48

0,00

0,00
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RAČUN 2019

7

8

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

KS PRIMOŽ

5004
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

KS STUDENEC

5006
.
713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

KS ŠENTJANŽ

5007
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

KS TRŽIŠČE

5008
.
713099

Drugi prihodki od prodaje

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

KS ZABUKOVJE

5009
.

150,00

0,00

0,00

-

2.004,00
2.004,00

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

100,00
100,00

2.004,00

1.920,00

1.920,00

100,00

4.790,00
4.790,00

61,00
61,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.790,00

61,00

0,00

0,00

17.939,00
17.939,00

8.478,15
8.478,15

5.560,00
5.560,00

65,58
65,58

4.624,00

3.960,00

3.960,00

100,00

2.490,00

1.600,00

1.600,00

100,00

10.825,00

675,00

0,00

0,00

0,00

2.243,15

0,00

0,00

10.389,91
10.389,91

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.114,51

500,00

0,00

0,00

275,40

0,00

0,00

-

13.279,34
13.279,34

573,67
573,67

200,00
200,00

34,86
34,86

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

600,00

500,00

200,00

40,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

377,00

0,00

0,00

-

713099

Drugi prihodki od prodaje

3.802,34

73,67

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

8.500,00

0,00

0,00

-

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

KS DOLNJE BREZOVO

5010

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
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Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega
značaja

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

500,00

0,00

0,00

18.371.375,49
80.085,72
80.085,72

19.277.040,04
77.000,00
77.000,00

21.211.555,18
77.000,00
77.000,00

110,04
100,00
100,00

80.085,72

77.000,00

77.000,00

100,00

01

ODHODKI
OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

80.085,72

77.000,00

77.000,00

100,00

Stroški dela občinskega sveta

55.056,49

48.000,00

48.000,00

100,00

55.056,49

48.000,00

48.000,00

100,00

55.056,49

48.000,00

48.000,00

100,00

6.223,19

6.000,00

6.000,00

100,00

6.223,19

6.000,00

6.000,00

100,00

1000

01101
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Sejnine delovnih teles občinskega sveta

01104
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Delovanje političnih strank

01105
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

6.223,19

6.000,00

6.000,00

100,00

18.806,04

23.000,00

23.000,00

100,00

18.806,04

23.000,00

23.000,00

100,00

18.806,04

23.000,00

23.000,00

100,00

4.798,40
4.798,40

9.290,00
9.290,00

9.290,00
9.290,00

100,00
100,00

4.798,40

9.290,00

9.290,00

100,00

02

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

4.798,40

9.290,00

9.290,00

100,00

Stroški dela Nadzornega odbora

3.582,14

3.850,00

3.850,00

100,00

3.582,14

3.850,00

3.850,00

100,00

3.582,14

3.850,00

3.850,00

100,00

0,00

150,00

150,00

100,00

0,00

150,00

150,00

100,00

0,00

150,00

150,00

100,00

1.216,26

5.290,00

5.290,00

100,00

2000

02201
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Stroški prevoza Nadzornega odbora

02203
.
402402
02204

Stroški prevoza v državi
Delovanje Nadzornega odbora
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8

.

1.216,26

5.290,00

5.290,00

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

984,46

5.050,00

5.050,00

100,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

231,80

240,00

240,00

100,00

247.575,02
152.310,49

359.280,15
184.648,00

419.570,15
174.648,00

116,78
94,58

152.310,49

184.648,00

174.648,00

94,58

152.310,49

184.648,00

174.648,00

94,58

62.115,77

65.698,00

65.698,00

100,00

62.115,77

65.698,00

65.698,00

100,00

40.587,22

40.621,00

40.621,00

100,00

2.943,23

2.600,00

2.600,00

100,00

886,63

941,00

941,00

100,00

01

ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

3000

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

01301
.

01302

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400100

Regres za letni dopust

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

827,20

707,00

707,00

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

383,52

500,00

500,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.852,42

3.900,00

3.900,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.855,59

3.000,00

3.000,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

230,70

250,00

250,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

26,11

30,00

30,00

100,00

401300

Prispevek za starševsko varstvo

43,49

50,00

50,00

100,00

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

350,28

320,00

320,00

100,00

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

50,00

50,00

100,00

402402

Stroški prevoza v državi

2.494,57

3.359,00

3.359,00

100,00

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

0,00

16,00

16,00

100,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

1,40

20,00

20,00

100,00

402908

Dodatki poslancem in državnim svetnikom

6.633,41

9.334,00

9.334,00

100,00

90.194,72

118.950,00

108.950,00

91,59

Materialni stroški urada župana
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Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

90.194,72

118.950,00

108.950,00

91,59

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

58.490,07

85.000,00

75.000,00

88,24

402009

Izdatki za reprezentanco

16.968,61

15.750,00

15.750,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

14.736,04

18.200,00

18.200,00

100,00

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

Izvedba protokolarnih dogodkov

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

Izvedba protokolarnih dogodkov

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
04301
.
402099

Drugi splošni material in storitve

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

19.694,35

20.000,00

20.000,00

100,00

75.570,18

82.672,15

74.922,15

90,63

1803

Programi v kulturi

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,67

18039003

Ljubiteljska kultura

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,67

Transferi neprofitnim organizacijam

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,67

18305

68.606,68

75.010,00

67.260,00

89,67

402999

Drugi operativni odhodki

16.026,68

16.260,00

16.260,00

100,00

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.580,00

58.750,00

51.000,00

86,81

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,00

18059001

Programi športa

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,00

Transferi drugim izvajalcem javnih služb

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,00

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,00

.

18306
.

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki

6.963,50

7.662,15

7.662,15

100,00

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

2303

Splošna proračunska rezervacija

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

23039001

Splošna proračunska rezervacija

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

Splošna proračunska rezervacija

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

413500

23410
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409000

Splošna proračunska rezervacija

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

0,00

71.960,00

150.000,00

208,45

2.153.304,58

2.247.793,44

2.293.805,00

102,05

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

04

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

Oglaševanje občinske uprave

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

8.118,99

9.000,00

13.000,00

144,44

4001

04401
.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.501.398,48

1.681.917,48

1.706.805,00

101,48

0603

Dejavnost občinske uprave

1.501.398,48

1.681.917,48

1.706.805,00

101,48

06039001

Administracija občinske uprave

1.292.643,44

1.420.195,81

1.494.805,00

105,25

996.238,89

1.031.210,00

1.120.745,00

108,68

996.238,89

1.031.210,00

1.120.745,00

108,68

Stroški dela občinske uprave

06413
.
400000

Osnovne plače

739.655,93

772.200,00

847.502,00

109,75

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

41.363,36

35.000,00

42.000,00

120,00

400100

Regres za letni dopust

29.480,46

31.980,00

31.994,00

100,04

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

25.357,86

27.000,00

27.000,00

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.398,82

9.500,00

9.500,00

100,00

400400

Sredstva za nadurno delo

9.638,34

10.000,00

10.000,00

100,00

400900

Jubilejne nagrade

721,89

0,00

289,00

-

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

70.223,06

75.500,00

75.500,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

52.052,21

52.200,00

55.600,00

106,51

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.205,35

4.500,00

4.500,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

522,94

530,00

510,00

96,23

401300

Prispevek za starševsko varstvo

793,49

800,00

850,00

106,25
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Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

12.825,18

12.000,00

15.500,00

129,17

Pisarniški in splošni material za delovanje OU

41.782,98

51.175,31

58.500,00

114,31

41.782,98

51.175,31

58.500,00

114,31

.
402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

9.319,92

10.609,31

12.000,00

113,11

22.436,04

24.066,00

25.000,00

103,88

2.505,00

3.000,00

3.000,00

100,00

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.852,49

4.500,00

4.500,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.119,70

2.000,00

2.000,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU

06422
.

3.549,83

7.000,00

12.000,00

171,43

69.712,02

101.060,00

104.500,00

103,40

69.712,02

101.060,00

104.500,00

103,40

402200

Električna energija

25.322,03

39.831,60

40.000,00

100,42

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.929,58

15.000,00

15.000,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

3.758,35

5.000,00

6.000,00

120,00

402204

Odvoz smeti

7.578,80

9.000,00

10.000,00

111,11

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

7.738,63

9.728,40

9.500,00

97,65

Poštnina in kurirske storitve

13.384,63

22.500,00

24.000,00

106,67

Prevozni stroški in storitve OU

13.980,14

17.055,00

17.055,00

100,00

13.980,14

17.055,00

17.055,00

100,00

402206
06423
.
402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.605,81

6.000,00

6.000,00

100,00

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

5.436,87

5.000,00

5.000,00

100,00

402304

Pristojbine za registracijo vozil

674,03

1.000,00

1.000,00

100,00

2.713,43

4.500,00

4.500,00

100,00

550,00

555,00

555,00

100,00

2.973,04

4.470,00

4.470,00

100,00

2.973,04

4.470,00

4.470,00

100,00

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane
Izdatki za službena potovanja OU

06424

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
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402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

402402

Stroški prevoza v državi

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

402404

Hotelske in restavracijske storitve v tujini

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

354,00

Drugi operativni odhodki za delovanje OU

06429

350,00

100,00

0,00

320,00

320,00

100,00

2.273,81

3.000,00

3.000,00

100,00

96,00

300,00

300,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

249,23

400,00

400,00

100,00

118.893,08

153.682,50

127.700,00

83,09

118.893,08

153.682,50

127.700,00

83,09

402008

3.172,00

16.476,00

18.000,00

109,25

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

1.881,46

2.971,85

3.500,00

117,77

402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

9.466,25

4.500,00

4.500,00

100,00

402901

Plačila avtorskih honorarjev

1.156,03

1.000,00

1.000,00

100,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.955,82

5.994,35

3.500,00

58,39

519,34

700,00

700,00

100,00

3.471,82

5.000,00

5.000,00

100,00

29.036,27

41.667,03

25.000,00

60,00

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih

402931

Plačila bančnih storitev

1.183,28

1.500,00

2.000,00

133,33

1.304,13

4.790,00

5.000,00

104,38

402937

Stroški davčnih postopkov

402940

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

20.858,34

22.088,10

25.000,00

113,18

402999

Drugi operativni odhodki

37.343,87

36.967,02

25.000,00

67,63

4029992

negativne obresti ezr

7.544,47

10.028,15

9.500,00

94,73

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,47

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,47

49.063,29

61.543,00

61.835,00

100,47

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

208.755,04

261.721,67

212.000,00

81,00

Vzdrževanje objektov in opreme

191.431,25

213.480,69

190.500,00

89,24

Stroški skupnega prekrškovnega organa

06430
.
413003

06440

350,00

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

.

06039002

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Sredstva, prenesena drugim občinam
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7

8

.

107.475,65

117.192,69

124.500,00

106,24

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

36.820,39

44.446,32

48.500,00

109,12

402504

Zavarovalne premije za objekte

18.775,10

18.413,40

20.000,00

108,62

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

10.995,56

9.332,97

11.000,00

117,86

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402604

Najem strojne računalniške opreme

OB110-09-0010
420500
06441

3.373,13

5.000,00

5.000,00

100,00

35.607,03

35.000,00

35.000,00

100,00

1.904,44

5.000,00

5.000,00

100,00

INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

83.955,60

96.288,00

66.000,00

68,54

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

83.955,60

96.288,00

66.000,00

68,54

Nakup osnovnih sredstev

14.857,82

45.706,92

18.500,00

40,48

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

0,00

6.750,48

2.000,00

29,63

420200

Nakup pisarniškega pohištva

0,00

6.750,48

2.000,00

29,63

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

89,95

5.686,00

4.000,00

70,35

420201

Nakup pisarniške opreme

89,95

5.686,00

4.000,00

70,35

NAKUP RAČUNALNIKOV

9.837,69

12.000,00

10.000,00

83,33

Nakup strojne računalniške opreme

OB110-07-0007

OB110-07-0008

OB110-07-0009

9.837,69

12.000,00

10.000,00

83,33

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

902,80

500,00

1.000,00

200,00

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

902,80

500,00

1.000,00

200,00

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

928,56

1.590,44

1.000,00

62,88

420238

Nakup telekomunikacijske opreme

928,56

1.590,44

1.000,00

62,88

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

3.050,00

0,00

0,00

-

420703

Nakup licenčne programske opreme

3.050,00

0,00

0,00

-

NAKUP VOZILA ZA OU

0,00

18.290,00

0,00

0,00

Nakup avtomobilov

0,00

18.290,00

0,00

0,00

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

0,00

390,00

0,00

0,00

Nakup stanovanjskega pohištva

0,00

390,00

0,00

0,00

NAKUP GASILNIH APARATOV

48,82

500,00

500,00

100,00

420202
OB110-08-0025

OB110-12-0024

OB110-13-0026

OB110-13-0065
420101
OB110-15-0017
420203
OB110-15-0025

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
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Nakup gasilske opreme
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

06443
.
402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

48,82

500,00

500,00

100,00

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,39

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,39

2.465,97

2.534,06

3.000,00

118,39

643.787,11

556.875,96

574.000,00

103,08

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,00

GEODETSKE STORITVE

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,00

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,00

58.763,76

60.000,00

60.000,00

100,00

16459
.
402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603

Komunalna dejavnost

0,00

80.875,96

98.000,00

121,17

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

80.875,96

98.000,00

121,17

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

80.875,96

98.000,00

121,17

16407

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

0,00

69.721,96

45.000,00

64,54

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

67.586,96

40.000,00

59,18

420801

Investicijski nadzor

0,00

2.135,00

5.000,00

234,19

OB110-19-0030

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

0,00

7.442,00

28.000,00

376,24

420401

Novogradnje

0,00

0,00

25.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

7.442,00

3.000,00

40,31

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

0,00

3.712,00

25.000,00

673,49

420401

Novogradnje

0,00

0,00

25.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

3.712,00

0,00

0,00

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,00

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,00

OB110-20-0004

OB110-20-0005

1606

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

16069002

Nakup zemljišč
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NAKUP ZEMLJIŠČ

16460

585.023,35

416.000,00

416.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

NAKUP ZEMLJIŠČ

585.023,35

406.000,00

406.000,00

100,00

Nakup zemljišč

585.023,35

406.000,00

406.000,00

100,00

885.509,60
885.509,60

713.583,66
713.583,66

702.300,38
702.300,38

98,42
98,42

885.509,60

713.583,66

702.300,38

98,42

885.509,60

713.583,66

702.300,38

98,42

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,31

44.940,78

50.500,00

35.000,00

69,31

.
402799
OB110-12-0083
420600

Druge odškodnine in kazni

ODDELEK ZA FINANCE
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4002
22
2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
Plačilo obresti bankam

22401

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
403100

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

468,15

1.000,00

1.000,00

100,00

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

44.472,63

49.500,00

34.000,00

68,69

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,75

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,75

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

22420
.
550101
22422

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI
KREDITI

735.450,88

504.358,08

452.658,12

89,75

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,23

105.117,94

158.725,58

214.642,26

135,23

.
550307

Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

4003
07
0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zaščitna oprema za civilno zaščito

07400
.
402199

Drugi posebni materiali in storitve
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122,62

275.606,74

288.282,00

353.500,00
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36.120,75

38.500,00

106,59

5.233,64

5.866,91

5.000,00

85,22
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4.866,91

4.000,00
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4.253,13

4.866,91

4.000,00

82,19

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

NAKUP OS ZA ZIR

OB110-11-0007
420299

980,51

Nakup druge opreme in napeljav
Operativni odhodki za civilno zaščito

07402
.
402999
07404
OB110-07-0011
420804
07039002
07411

07412
OB110-07-0012
431500

1.000,00

100,00

23.000,00

116,43

23.698,45

19.753,84

23.000,00

116,43

23.000,00

116,43

10.500,00

10.500,00

100,00

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

236.174,65

252.161,25

315.000,00

124,92

Delovanje Občinske gasilske zveze

198.296,91

210.000,00

215.000,00

102,38

198.296,91

210.000,00

215.000,00

102,38

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

198.296,91

210.000,00

215.000,00

102,38

Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,18

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,18

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki

37.877,74

42.161,25

100.000,00

237,18

14.665,12

14.350,00

14.350,00

100,00

14.665,12

14.350,00

14.350,00

100,00

14.665,12

14.350,00

14.350,00

100,00

267,96

350,00

350,00

100,00

267,96

350,00

350,00

100,00

267,96

350,00

350,00

100,00

14.397,16

14.000,00

14.000,00

100,00

14.397,16

14.000,00

14.000,00

100,00

14.397,16

14.000,00

14.000,00

100,00

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

08029001

Prometna varnost
Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
.
Sejnine udeležencem odborov
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
.

11

1.000,00
19.753,84

19.753,84

0802

402099

980,51
23.698,45

10.500,00

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08402

100,00

23.698,45

Policijska in kriminalistična dejavnost

402905

1.000,00

Drugi operativni odhodki

08

08401

1.000,00

Študije na področju civilne zaščite

.
413302

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Drugi splošni material in storitve

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
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Gozdarstvo

1104
11049001
11415
OB110-07-0013

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.557,52

48.687,00

40.000,00

82,16

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN

0,00

0,00

47.790,00

-

1204

Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije
nafte in zemeljskega plina

0,00

0,00

47.790,00

-

12049001

Oskrba s plinom

0,00

0,00

47.790,00

-

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

0,00

0,00

10.000,00

-

ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

0,00

0,00

10.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

10.000,00

-

VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

0,00

0,00

37.790,00

-

0,00

0,00

37.790,00

-

0,00

0,00

37.790,00

-

3.020.425,92

2.607.841,40

2.969.835,01

113,88

3.008.439,92

2.606.385,40

2.965.379,01

113,77

420500

12402
OB110-20-0014
420804
12403
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.820.043,59

1.716.000,00

1.063.360,26

61,97

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.262.007,09

1.186.000,00

1.063.360,26

89,66

1.262.007,09

1.186.000,00

1.063.360,26

89,66

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.262.007,09

1.186.000,00

1.063.360,26

89,66

558.036,50

530.000,00

0,00

0,00

13401
.
402503

Tekoči transferi za komunalno dejavnost

13402

558.036,50

530.000,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

558.036,50

530.000,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

918.747,18

612.813,48

1.615.868,75

263,68

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

843.904,93

488.413,48

1.528.508,75

312,95

.
402503
13029002
13406
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POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-07-0054
420402
OB110-07-0057
420225
OB110-17-0016
420402
OB110-17-0021
420402
OB110-17-0023
420402
OB110-17-0040

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

PROMETNA SIGNALIZACIJA

33.378,72

38.400,00

38.400,00

100,00

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

33.378,72

38.400,00

38.400,00

100,00

UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.

219.155,54

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

219.155,54

0,00

0,00

-

MOST VRTAČNIK

60.825,04

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

60.825,04

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

0,00

40.000,00

50.000,00

125,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

40.000,00

50.000,00

125,00

UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA

255.959,07

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

255.959,07

0,00

0,00

-

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

0,00

0,00

810.108,75

-

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

7.561,76

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

757.119,81

-

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

22.713,59

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

420402
OB110-18-0002

OB110-18-0016
420402
OB110-18-0017
420402
OB110-19-0002
420402
OB110-19-0010
420402
OB110-19-0032

Opis

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

0,00

22.713,59

-

OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261

39.997,21

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

39.997,21

0,00

0,00

-

STABILIZACIJA TERENA BOŠTANJ-GRAHOVICA 2. FAZA

95.994,02

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

95.994,02

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC VELIKI CIRNIK

14.945,48

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

14.945,48

0,00

0,00

-

OBRAČALIŠČE OŠ BLANCA

62.220,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

62.220,00

0,00

0,00

-

PRESTAVITEV SVTK IN ELEKTRO NAP. PRI Ž.P. SEVNICA

61.429,85

49.490,00

0,00

0,00
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420402
OB110-19-0046
420402
OB110-19-0047
420402
OB110-20-0015
420402
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420402
OB110-20-0017
420402
OB110-20-0018
420402
OB110-20-0019
420402
OB110-20-0029
420402

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Rekonstrukcije in adaptacije

61.429,85

49.490,00

0,00

0,00

RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA

0,00

91.694,13

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

91.694,13

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL

0,00

117.426,42

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

117.426,42

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH

0,00

121.402,93

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

121.402,93

0,00

0,00

UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

0,00

0,00

120.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

120.000,00

-

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

0,00

0,00

100.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

100.000,00

-

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0,00

0,00

100.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

100.000,00

-

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

0,00

0,00

100.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

100.000,00

-

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

0,00

0,00

180.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

180.000,00

-

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

0,00

0,00

30.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije
Študije na področju cestne infrastrukture

13407

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-07-0054
420804
OB110-09-0001
420804
OB110-16-0005
420801

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

30.000,00

-

74.842,25

124.400,00

87.360,00

70,23

0,00

0,00

10.000,00

-

0,00

0,00

10.000,00

-

KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE

19.764,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

19.764,00

0,00

0,00

-

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

9.114,62

15.227,00

15.000,00

98,51

Investicijski nadzor

9.114,62

15.227,00

15.000,00

98,51
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UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

OB110-16-0060
420804
OB110-17-0008
420804
OB110-17-0016
420801
420804
OB110-17-0040
420801
OB110-18-0002
420804
OB110-18-0004
420804
OB110-18-0016
420804
OB110-19-0009
420804
OB110-19-0017
420804
OB110-19-0019
420804
OB110-19-0020
420804
OB110-19-0044
420804
OB110-19-0045

Opis

Načrti in druga projektna dokumentacija

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

34.139,26

6.750,00

19,77

0,00

34.139,26

6.750,00

19,77

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

2.018,00

2.457,74

5.000,00

203,44

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.018,00

2.457,74

5.000,00

203,44

UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.

7.320,03

0,00

0,00

-

Investicijski nadzor

4.270,03

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

3.050,00

0,00

0,00

-

UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA

5.439,52

0,00

0,00

-

Investicijski nadzor

5.439,52

0,00

0,00

-

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

12.151,20

17.435,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

12.151,20

17.435,00

0,00

0,00

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

0,00

10.500,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.500,00

0,00

0,00

OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261

1.171,20

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.171,20

0,00

0,00

-

LC LONČARJEV DOL 1. FAZA

5.673,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.673,00

0,00

0,00

-

KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

7.190,68

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

7.190,68

0,00

0,00

-

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

0,00

7.000,00

25.000,00

357,14

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

7.000,00

25.000,00

357,14

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

5.000,00

17.100,00

8.810,00

51,52

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

17.100,00

8.810,00

51,52

REKONSTRUKCIJA ODSEKA PRVOMAJSKE ULICE

0,00

1.200,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA

0,00

1.200,00

0,00

0,00
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420804

OB110-19-0046
420804
OB110-19-0047
420804
OB110-19-0048
420804
OB110-20-0016
420804
OB110-20-0017
420804
OB110-20-0018
420804
OB110-20-0019
420804
OB110-20-0030
420804
13029003
13410

Opis
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8

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL

0,00

1.200,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH

0,00

1.200,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

PD ZA UREDITEV CESTE IN PROMETA OD Z.D. DO BAZENA

0,00

15.741,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

15.741,00

0,00

0,00

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

0,00

0,00

1.200,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

1.200,00

-

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0,00

0,00

1.200,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

1.200,00

-

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

0,00

0,00

1.200,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

1.200,00

-

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

0,00

0,00

1.200,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

1.200,00

-

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

0,00

0,00

12.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

12.000,00

-

Urejanje cestnega prometa

34.384,61

65.644,92

73.000,00

111,20

Avtobusna postajališča

24.059,14

36.210,73

31.000,00

85,61

4.074,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Drugi operativni odhodki

4.074,00

2.000,00

2.000,00

100,00

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

19.985,14

34.210,73

29.000,00

84,77

.
402999
OB110-07-0062
420500
13411
OB110-13-0047

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

19.985,14

34.210,73

29.000,00

84,77

Parkirišča

10.325,47

29.434,19

42.000,00

142,69

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

10.325,47

29.434,19

42.000,00

142,69
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420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004
13414

9.656,30

9.780,00

7.000,00

71,57

211.927,00

213.150,00

100,58

Tokovina za javno razsvetljavo

100.192,64

98.150,00

98.150,00

100,00

100.192,64

98.150,00

98.150,00

100,00

100.192,64

98.150,00

98.150,00

100,00

34.137,49

39.577,00

40.000,00

101,07

34.137,49

39.577,00

40.000,00

101,07

34.137,49

39.577,00

40.000,00

101,07

100.934,41

74.200,00

75.000,00

101,08

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

29.895,52

74.200,00

75.000,00

101,08

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

29.895,52

74.200,00

75.000,00

101,08

Električna energija

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

13416
OB110-07-0063
420500

178,08

669,17

.
402503

35.000,00

235.264,54

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

13415

19.654,19

Cestna razsvetljava

.
402200

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE V PIJAVICAH

71.038,89

0,00

0,00

-

420401

Novogradnje

69.867,69

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.171,20

0,00

0,00

-

OB110-18-0018

1306

Telekomunikacije in pošta

11.986,00

1.456,00

4.456,00

306,04

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

11.986,00

1.456,00

4.456,00

306,04

Gradnja širokopasovnih povezav

11.986,00

1.456,00

1.456,00

100,00

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

11.986,00

1.456,00

1.456,00

100,00

Nakup telekomunikacijske opreme

11.986,00

1.456,00

1.456,00

100,00

Razvoj pametnega mesta

0,00

0,00

3.000,00

-

PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

0,00

0,00

3.000,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

3.000,00

-

735.632,66

1.019.574,18

805.845,70

79,04

729.352,46

1.013.174,18

772.145,70

76,21

13440
OB110-13-0051
420238
13441
OB110-20-0031
420500

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

28.487,63

26.100,59

36.000,00

137,93

Ravnanje z odpadki

28.487,63

26.100,59

36.000,00

137,93

15401
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4

5

6

7

8

.
402999

Drugi operativni odhodki

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

-470,75

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

-470,75

0,00

0,00

-

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

10.963,38

7.100,59

17.000,00

239,42

Rekonstrukcije in adaptacije

10.963,38

7.100,59

17.000,00

239,42

ZBIRNI CENTER SEVNICA

17.995,00

18.000,00

18.000,00

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

17.995,00

18.000,00

18.000,00

100,00

Ravnanje z odpadno vodo

700.864,83

987.073,59

736.145,70

74,58

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

219.459,18

223.181,41

199.762,63

89,51

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

192.139,18

193.092,00

184.762,63

95,69

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih
javnih služb

192.139,18

193.092,00

184.762,63

95,69

KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ

5.000,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

0,00

0,00

-

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

5.000,00

10.560,00

15.000,00

142,05

OB110-12-0068
420402
OB110-14-0036
420402
15029002
15407
OB110-09-0046

OB110-11-0026

OB110-16-0030
420804
OB110-17-0026
420804
OB110-18-0020
420804
OB110-18-0021
420804
OB110-19-0035
420804
15411
OB110-10-0054
420500

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

10.560,00

15.000,00

142,05

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE

15.400,00

18.494,41

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.400,00

18.494,41

0,00

0,00

DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111

960,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

960,00

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ

960,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

960,00

0,00

0,00

-

SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU

0,00

1.035,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.035,00

0,00

0,00

Gradnja kanalizacij in ČN

459.908,54

739.500,14

509.183,07

68,86

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

145.478,77

130.000,00

153.000,00

117,69

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

145.478,77

130.000,00

150.000,00

115,38

Stran 23 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
420801

Investicijski nadzor

410000

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8
0,00

0,00

3.000,00

-

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

196.440,32

192.157,00

183.695,01

95,60

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih
javnih služb

196.440,32

192.157,00

183.695,01

95,60

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

17.998,90

25.000,00

25.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17.998,90

25.000,00

25.000,00

100,00

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE

0,00

0,00

147.488,06

-

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

2.588,38

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

107.571,49

-

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

2.151,43

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

35.176,76

-

OB110-11-0017

OB110-14-0039
420500
OB110-17-0026

OB110-18-0020
420401
OB110-18-0021
420402
OB110-19-0035
420402
OB110-20-0003
420402
15414
OB110-12-0073
420804

DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111

49.994,55

0,00

0,00

-

Novogradnje

49.994,55

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ

49.996,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

49.996,00

0,00

0,00

-

SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU

0,00

84.618,05

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

84.618,05

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE - PRVOMAJSKA ULICA

0,00

307.725,09

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

307.725,09

0,00

0,00

Gospodarske javne službe

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

16.497,11

19.392,04

22.200,00

114,48

16.497,11

19.392,04

22.200,00

114,48

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

15415
.

1504

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

1.324,78

3.101,30

3.200,00

103,18

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

15.172,33

16.290,74

19.000,00

116,63

Upravljanje in nadzor vodnih virov

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,56
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15049001
15501

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,56

Urejanje vodotokov

6.280,20

6.400,00

33.700,00

526,56

3.645,00

3.700,00

3.700,00

100,00

3.645,00

3.700,00

3.700,00

100,00

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
UREJANJE VODOTOKOV

2.635,20

2.700,00

30.000,00

1.111,11

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.635,20

2.700,00

30.000,00

1.111,11

731.335,40

1.471.439,93

2.327.258,83

158,16

95.287,30

133.954,00

115.000,00

85,85

OB110-17-0009

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,29

Urbanizem in geodetske storitve

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,29

URBANIZEM

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,29

Plačila drugih storitev in dokumentacije

30.800,66

35.000,00

40.000,00

114,29

Prostorsko načrtovanje

64.486,64

98.954,00

75.000,00

75,79

Strateško načrtovanje

64.486,64

98.954,00

75.000,00

75,79

OPN OBČINE SEVNICA

39.528,00

36.954,00

20.000,00

54,12

Načrti in druga projektna dokumentacija

39.528,00

36.954,00

20.000,00

54,12

KONSERVATORSKI NAČRT

11.148,24

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

16401
OB110-07-0074
420899
16029003
16405
OB110-13-0057
420804
OB110-18-0006
420804
OB110-19-0008
420804
OB110-19-0021
420804
OB110-19-0036
420804
OB110-20-0020
420804

11.148,24

0,00

0,00

-

OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

0,00

50.000,00

30.000,00

60,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

50.000,00

30.000,00

60,00

OPPN STUDENEC VZHOD

13.810,40

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

13.810,40

0,00

0,00

-

ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

0,00

12.000,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

12.000,00

0,00

0,00

OPPN ZD IN LEKARNA

0,00

0,00

25.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

25.000,00

-
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Odh
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6

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Študije o vodooskrbi

16411
.

1.007.903,03

1.890.258,83

187,54

340.583,24

978.568,03

1.364.958,83

139,49

35.655,70

112.505,87

28.000,00

24,89

17.255,70

19.000,00

19.000,00

100,00

17.255,70

19.000,00

19.000,00

100,00

0,00

6.029,87

9.000,00

149,26

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

3.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-13-0060

OB110-17-0014
420804
OB110-19-0033
420804
OB110-19-0034
420804

0,00

6.029,87

6.000,00

99,50

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

18.400,00

80.296,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

18.400,00

80.296,00

0,00

0,00

OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ

0,00

1.200,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE

0,00

5.980,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

5.980,00

0,00

0,00

304.927,54

866.062,16

1.336.958,83

154,37

0,00

13.522,66

13.980,00

103,38

0,00

13.522,66

13.980,00

103,38

39.880,75

0,00

0,00

-

Investicije v vodooskrbne sisteme

16413
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

OB110-10-0055
420500
OB110-11-0021
410000

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

39.880,75

0,00

0,00

-

CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

120.382,98

76.325,00

0,00

0,00

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih
javnih služb

120.382,98

76.325,00

0,00

0,00

9.210,53

0,00

0,00

-

NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA

OB110-12-0079
420800
OB110-14-0040
420402
OB110-17-0014

340.583,24

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

402999

Drugi operativni odhodki

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Študija o izvedljivosti projekta

9.210,53

0,00

0,00

-

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

135.453,28

226.076,56

150.000,00

66,35

Rekonstrukcije in adaptacije

135.453,28

226.076,56

150.000,00

66,35

0,00

272.000,50

1.172.978,83

431,24

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Stran 26 od 68
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

10.374,05

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

272.000,50

1.103.793,55

405,81

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

20.068,97

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

38.742,26

-

OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ

0,00

79.930,78

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

79.930,78

0,00

0,00

OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE

0,00

78.965,84

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

78.965,84

0,00

0,00

OBNOVITEV VODOVODA SVETI ROK

0,00

119.240,82

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

119.240,82

0,00

0,00

Objekti za rekreacijo

0,00

29.335,00

25.300,00

86,25

Objekti za rekreacijo

0,00

29.335,00

25.300,00

86,25

OBJEKTI ZA REKREACIJO

0,00

29.335,00

25.300,00

86,25

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

29.335,00

25.300,00

86,25

Druge komunalne dejavnosti

0,00

0,00

500.000,00

-

Urejanje javnih površin

0,00

0,00

500.000,00

-

0,00

0,00

400.000,00

-

0,00

0,00

400.000,00

-

OB110-19-0033
420402
OB110-19-0034
420402
OB110-20-0002
420402
16039003
16406
OB110-19-0027
420230
16039005
16418
.
402503
OB110-20-0027
420230

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

0,00

0,00

100.000,00

-

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

0,00

0,00

100.000,00

-

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

230.976,58

277.000,00

250.000,00

90,25

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,00

OBNOVA STANOVANJ

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

79.615,71

80.000,00

80.000,00

100,00

Drugi programi na stanovanjskem področju

151.360,87

197.000,00

170.000,00

86,29

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,00

16443
OB110-18-0007
420500
16059003
16440
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3

4

5

6

7

8

.
402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Subvencije za spodbujanje gradenj

16442
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,00

116.050,64

120.000,00

120.000,00

100,00

35.310,23

77.000,00

50.000,00

64,94

35.310,23

77.000,00

50.000,00

64,94

35.310,23

77.000,00

50.000,00

64,94

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,93

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,93

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

64.488,28

52.582,90

72.000,00

136,93

RUŠENJE OBJEKTOV

18.909,70

23.599,34

30.000,00

127,12

Priprava zemljišča

18.909,70

23.599,34

30.000,00

127,12

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

45.578,58

23.983,56

42.000,00

175,12

420401

Novogradnje

45.578,58

21.885,16

40.000,00

182,77

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.098,40

2.000,00

95,31

STANOVANJSKA SOSESKA DOLNJE BREZOVO

0,00

5.000,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

5.000,00

0,00

0,00

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,30

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,30

16450
OB110-14-0042
420400
OB110-18-0010

OB110-20-0007
420804

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč

23029001

Rezerva občine

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,30

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,30

501.716,50

323.016,05

240.000,00

74,30

23401
.
409100

4004
10

Proračunska rezerva

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

Stran 28 od 68
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7.968.821,89
55.000,00

8.562.217,00
55.000,00

107,45
100,00

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,00

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,00
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ZAKLJUČNI
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7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Javna dela

53.429,48
53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,00

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

53.429,48

55.000,00

55.000,00

100,00

352.510,26

225.000,00

498.000,00

221,33

23.671,72

13.000,00

16.000,00

123,08

23.671,72

13.000,00

16.000,00

123,08

Oprema za zdravstvene namene

3.518,72

5.416,00

6.000,00

110,78

3.518,72

5.416,00

6.000,00

110,78

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.786,72

5.416,00

6.000,00

110,78

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

732,00

0,00

0,00

-

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

20.153,00

7.584,00

10.000,00

131,86

PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA

14.053,00

0,00

0,00

-

10403
.
411999

ZDRAVSTVENO VARSTVO

17
1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov
17401
.

17404
OB110-16-0032

55.000,00

55.000,00

100,00

420801

Investicijski nadzor

5.000,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.464,00

0,00

0,00

-

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

7.589,00

0,00

0,00

-

NAKUP DEFIBRILATORJEV

6.100,00

7.584,00

10.000,00

131,86

420240

Nakup medicinske opreme in napeljav

6.100,00

7.584,00

10.000,00

131,86

328.838,54

212.000,00

482.000,00

227,36

OB110-19-0011

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

305.494,20

190.000,00

460.000,00

242,11

Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,00

17410

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,00

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
občine

148.308,67

160.000,00

160.000,00

100,00

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

157.185,53

30.000,00

300.000,00

1.000,00

NABAVA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA-NRV TIPA B

157.185,53

0,00

0,00

-

.
413105
17411
OB110-19-0022
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Nakup reševalnih vozil

118.040,00

Nakup medicinske opreme in napeljav

0,00

0,00

-

10.000,00

0,00

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

10.000,00

0,00

0,00

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA

0,00

20.000,00

0,00

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

20.000,00

0,00

0,00

NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV

0,00

0,00

300.000,00

-

Nakup poslovnih stavb

0,00

0,00

300.000,00

-

Mrliško ogledna služba

23.344,34

22.000,00

22.000,00

100,00

Mrliško pregledna služba

23.344,34

22.000,00

22.000,00

100,00

23.344,34

22.000,00

22.000,00

100,00

0,00

3.000,00

3.000,00

100,00

20.055,47

16.000,00

16.000,00

100,00

3.288,87

3.000,00

3.000,00

100,00

2.268.200,81

1.676.181,89

1.471.477,00

87,79

6.500,00

33.600,00

27.200,00

80,95

0,00

26.500,00

20.000,00

75,47

0,00

26.500,00

20.000,00

75,47

0,00

0,00

20.000,00

-

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
.

OB110-19-0028
420500
OB110-20-0009
420000
18029002

-

0,00

Drugi operativni odhodki

402503

0,00

39.145,53

402999

18481

0,00

CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE

.

18

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

20.000,00

-

MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU

0,00

8.000,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

8.000,00

0,00

0,00

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

0,00

18.500,00

0,00

0,00

Nakup poslovnih stavb

0,00

18.500,00

0,00

0,00

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,41

Premična kulturna dediščina

Stran 30 od 68
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TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

18490
.
413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,41

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,41

6.500,00

7.100,00

7.200,00

101,41

1803

Programi v kulturi

663.658,86

692.790,12

739.722,00

106,77

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

356.273,42

418.367,36

410.580,00

98,14

Knjižnična dejavnost

356.273,42

418.367,36

388.320,00

92,82

18401

356.273,42

387.103,36

388.320,00

100,31

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

237.099,73

255.103,36

268.320,00

105,18

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

.

OB110-18-0022
420102
18404

119.173,69

132.000,00

120.000,00

90,91

BIBLIOBUS

0,00

31.264,00

0,00

0,00

Nakup avtobusov in minibusov

0,00

31.264,00

0,00

0,00

Posavska potujoča knjižnica

0,00

0,00

22.260,00

-

0,00

0,00

22.260,00

-

0,00

0,00

9.915,00

-

.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039002
18408

0,00

0,00

12.345,00

-

Umetniški programi

214.685,19

185.195,00

236.142,00

127,51

Transferi KŠTM za dejavnost kulture

214.685,19

185.195,00

236.142,00

127,51

203.608,03

178.195,00

202.642,00

113,72

85.554,07

66.657,00

98.366,00

147,57

.

OB110-16-0034

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

118.053,96

111.538,00

104.276,00

93,49

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

11.077,16

7.000,00

33.500,00

478,57
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Investicijski transferi javnim zavodom

11.077,16

7.000,00

33.500,00

478,57

Ljubiteljska kultura

86.730,42

81.749,12

87.000,00

106,42

Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000,00

9.749,12

15.000,00

153,86

15.000,00

9.749,12

15.000,00

153,86

.
412000
18411

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.000,00

9.749,12

15.000,00

153,86

Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

71.730,42

72.000,00

72.000,00

100,00

71.730,42

72.000,00

72.000,00

100,00

69.730,42

70.000,00

70.000,00

100,00

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Drugi programi v kulturi

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,23

Investicijsko vzdrževanje knjižnice

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,23

18039005
18403
OB110-07-0116
432300

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,23

Investicijski transferi javnim zavodom

5.969,83

7.478,64

6.000,00

80,23

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,00

1804

Podpora posebnim skupinam

18049001

Programi veteranskih organizacij

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,00

Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,00

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

8.000,00

7.000,00

5.600,00

80,00

1.590.041,95

942.791,77

698.955,00

74,14

1.450.448,39

797.495,00

537.758,00

67,43

384.699,77

433.445,00

399.958,00

92,27

342.199,77

389.445,00

368.108,00

94,52

115.508,61

123.000,00

123.000,00

100,00

68.694,18

85.140,00

84.164,00

98,85

157.996,98

181.305,00

160.944,00

88,77

18440
.
412000

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa
Transferi za športne dejavnosti

18420
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

42.500,00

44.000,00

31.850,00

72,39

Investicijski transferi javnim zavodom

42.500,00

44.000,00

31.850,00

72,39

1.065.748,62

364.050,00

137.800,00

37,85

0,00

3.000,00

1.800,00

60,00

0,00

3.000,00

1.800,00

60,00

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

59.514,98

25.000,00

40.000,00

160,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

54.756,98

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

4.758,00

25.000,00

40.000,00

160,00

NAKUP FITNES NAPRAV

7.122,85

10.600,00

20.200,00

190,57

420299

Nakup druge opreme in napeljav

7.122,85

10.600,00

20.200,00

190,57

10.719,51

69.827,00

45.800,00

65,59

OB110-16-0036
432300

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

18421
.
402511
OB110-07-0104

OB110-14-0018

Tekoče vzdrževanje druge opreme

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

OB110-16-0037
420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

0,00

15.800,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.719,51

69.827,00

30.000,00

42,96

PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA

142.445,89

0,00

0,00

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

139.179,89

0,00

0,00

-

420801

Investicijski nadzor

2.534,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-17-0029

OB110-18-0024
420402

732,00

0,00

0,00

-

SANACIJA BAZENSKE ŠKOLJKE

538.444,06

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

528.757,26

0,00

0,00

-

420801

Investicijski nadzor

8.515,60

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.171,20

0,00

0,00

-

SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA

307.501,33

255.623,00

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

299.990,13

249.773,00

0,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

6.340,00

4.650,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.171,20

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

-

OB110-18-0027

OB110-20-0022

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

TRIM STEZA OB SAVI
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Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

0,00

30.000,00

-

Programi za mladino

139.593,56

145.296,77

161.197,00

110,94

Transferi za mladinsko dejavnost

139.593,56

145.296,77

161.197,00

110,94

139.593,56

145.296,77

159.197,00

109,57

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.019,56

15.135,77

15.135,00

99,99

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

67.380,04

78.370,00

105.854,00

135,07

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

59.193,96

51.791,00

38.208,00

73,77

OB110-20-0023
432300

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

0,00

0,00

2.000,00

-

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

0,00

2.000,00

-

4.047.921,24

4.876.640,00

5.352.740,00

109,76

IZOBRAŽEVANJE

19
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.507.694,77

3.210.032,88

3.354.900,00

104,51

19029001

Vrtci

2.507.694,77

3.210.032,88

3.354.900,00

104,51

Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje

2.393.064,84

0,00

0,00

-

2.393.064,84

0,00

0,00

-

2.393.064,84

0,00

0,00

-

94.694,13

0,00

0,00

-

94.694,13

0,00

0,00

-

19401
.
411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo

19402
.

0,00

0,00

-

0,00

576.000,00

449.000,00

77,95

NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

0,00

576.000,00

449.000,00

77,95

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

500.000,00

388.000,00

77,60

420801

Investicijski nadzor

0,00

16.000,00

11.000,00

68,75

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,00

19.935,80

69.620,00

100.000,00

143,64

Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

19403
OB110-19-0038

19405

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

94.694,13

413300

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

19.935,80

69.620,00

50.000,00

71,82

Investicijski transferi javnim zavodom

19.935,80

69.620,00

50.000,00

71,82

OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

0,00

0,00

50.000,00

-

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

0,00

50.000,00

-

Vrtci v občini Sevnica

0,00

2.211.939,81

2.420.000,00

109,41

0,00

2.211.939,81

2.420.000,00

109,41

.
402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0,00

0,00

20.000,00

-

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

0,00

2.211.939,81

2.400.000,00

108,50

Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

0,00

185.000,00

200.400,00

108,32

0,00

185.000,00

200.400,00

108,32

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

0,00

185.000,00

200.400,00

108,32

Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

0,00

44.218,08

30.000,00

67,85

0,00

44.218,08

30.000,00

67,85

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

0,00

44.218,08

30.000,00

67,85

Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

0,00

115.754,99

143.000,00

123,54

19407
.
411921
19408
.
411921
19409
.
411921
19415

0,00

115.754,99

143.000,00

123,54

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

0,00

115.754,99

143.000,00

123,54

Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

0,00

3.500,00

3.500,00

100,00

0,00

3.500,00

3.500,00

100,00

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

0,00

3.500,00

3.500,00

100,00

Vrtci - stroški ki niso v ceni

0,00

0,00

5.000,00

-

0,00

0,00

5.000,00

-

.
413300
19416
.
413300
19425

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
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7

8

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

0,00

0,00

5.000,00

-

826.254,48

921.690,00

1.183.010,00

128,35

767.701,73

872.690,00

1.034.010,00

118,49

15.999,00

14.000,00

0,00

0,00

15.999,00

14.000,00

0,00

0,00

15.999,00

14.000,00

0,00

0,00

550.151,43

429.500,00

419.500,00

97,67

550.151,43

429.500,00

419.500,00

97,67

550.151,43

429.500,00

419.500,00

97,67

Študije za investicije na področju šolstva

31.523,44

0,00

0,00

-

DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI

31.523,44

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

31.523,44

0,00

0,00

-

Investicijski transferi šolam

170.027,86

242.180,00

300.000,00

123,87

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

170.027,86

242.180,00

300.000,00

123,87

Investicijski transferi javnim zavodom

170.027,86

242.180,00

300.000,00

123,87

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

0,00

35.000,00

160.000,00

457,14

UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE

0,00

10.000,00

40.000,00

400,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

40.000,00

400,00

GRADNJA OŠ KRMELJ

0,00

15.000,00

80.000,00

533,33

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

15.000,00

80.000,00

533,33

DOGRADITEV OŠ BLANCA

0,00

10.000,00

40.000,00

400,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

40.000,00

400,00

Varstvo vozačev

0,00

28.000,00

28.000,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

100,00

0,00

28.000,00

28.000,00

100,00

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike

19410
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Transferi v osnovne šole

19411
.
413302
19412
OB110-17-0030
420804
19413
OB110-10-0023
432300
19414
OB110-19-0039
420804
OB110-19-0040
420804
OB110-20-0010
420804
19417

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

.
413302

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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Šolska tekmovanja

19418

0,00

16.000,00

16.000,00

100,00

0,00

16.000,00

16.000,00

100,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

16.000,00

16.000,00

100,00

Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del

0,00

99.000,00

100.000,00

101,01

0,00

99.000,00

100.000,00

101,01

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

99.000,00

100.000,00

101,01

KŠTM- Dvorana pri OŠ

0,00

6.510,00

6.510,00

100,00

0,00

6.510,00

6.510,00

100,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

6.510,00

6.510,00

100,00

Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah

0,00

2.500,00

4.000,00

160,00

0,00

2.500,00

4.000,00

160,00

0,00

2.500,00

4.000,00

160,00

Glasbeno šolstvo

58.552,75

49.000,00

149.000,00

304,08

Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

43.491,15

44.000,00

44.000,00

100,00

43.491,15

44.000,00

44.000,00

100,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

43.491,15

44.000,00

44.000,00

100,00

Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

15.061,60

5.000,00

105.000,00

2.100,00

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

15.061,60

5.000,00

5.000,00

100,00

61,60

0,00

0,00

-

.
413302
19419
.
413302
19423
.
413302
19424
.
413302
19039002
19420

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

.
413302
19421
OB110-07-0135
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-20-0025
420401

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

15.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

0,00

0,00

100.000,00

-

Novogradnje

0,00

0,00

100.000,00

-

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,39

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,39

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu
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4

5

6

7

8

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja

19430
.

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,39

713.971,99

744.917,12

814.830,00

109,39

695.701,99

685.917,12

751.830,00

109,61

411900

Regresiranje prevozov v šolo

411902

Doplačila za šolo v naravi

18.270,00

19.000,00

19.000,00

100,00

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

0,00

36.000,00

40.000,00

111,11

1.050.445,56

1.136.000,00

1.185.000,00

104,31

SOCIALNO VARSTVO

20
2002

Varstvo otrok in družine

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,13

20029001

Drugi programi v pomoč družini

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,13

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,13

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,13

66.800,00

64.000,00

66.000,00

103,13

20400
.
411103

Darilo ob rojstvu otroka

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

983.645,56

1.072.000,00

1.119.000,00

104,38

20049002

Socialno varstvo invalidov

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,44

Socialni transferi posameznikom

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,44

20401

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,44

Izplačila družinskemu pomočniku

161.492,49

149.000,00

172.000,00

115,44

Socialno varstvo starih

681.110,94

779.000,00

805.000,00

103,34

40.779,91

49.000,00

69.000,00

140,82

40.779,91

49.000,00

69.000,00

140,82

0,00

0,00

20.000,00

-

40.779,91

49.000,00

49.000,00

100,00

640.331,03

730.000,00

736.000,00

100,82

637.193,89

716.000,00

736.000,00

102,79

.
411922
20049003

Center za socialno delo Sevnica

20410
.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

20430
.
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8

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

442.715,57

504.030,00

507.000,00

100,59

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

194.478,32

211.970,00

229.000,00

108,03

3.137,14

14.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE

OB110-16-0004
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

3.137,14

4.000,00

0,00

0,00

Socialno varstvo materialno ogroženih

86.042,13

91.000,00

94.000,00

103,30

Socialni transferi

86.042,13

91.000,00

94.000,00

103,30

86.042,13

91.000,00

94.000,00

103,30

1.885,18

6.000,00

6.000,00

100,00

20049004
20411
.
402999

Drugi operativni odhodki

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

29.574,68

30.000,00

30.000,00

100,00

411920
20049006
20402

Subvencioniranje stanarin

54.582,27

55.000,00

58.000,00

105,45

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

55.000,00

53.000,00

48.000,00

90,57

Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela

55.000,00

0,00

0,00

-

55.000,00

0,00

0,00

-

.
412000
20403

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.000,00

0,00

0,00

-

Sofinanciranje programov društev

0,00

25.000,00

20.000,00

80,00

0,00

25.000,00

20.000,00

80,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

25.000,00

20.000,00

80,00

Dejavnost Rdečega križa

0,00

27.000,00

27.000,00

100,00

0,00

27.000,00

27.000,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

27.000,00

27.000,00

100,00

Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

899.753,55
4.433,15

1.220.329,13
0,00

1.482.332,70
4.000,00

121,47
-

.
412000
20404
.
412000
20405
.
413302

4005
10

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Stran 39 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001
10401
OB110-07-0299
410299

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8
4.433,15

0,00

4.000,00

-

Povečanje zaposljivosti

4.433,15

0,00

4.000,00

-

Spodbujanje zaposlovanja

4.433,15

0,00

4.000,00

-

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

4.433,15

0,00

4.000,00

-

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

4.433,15

0,00

4.000,00

-

161.952,24

532.625,11

397.907,98

74,71

142.711,72

513.860,17

377.907,98

73,54

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001
11401
OB110-11-0025
410217
11403
OB110-07-0304
410217
11029002

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

53.808,83

65.098,07

53.000,00

81,42

Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.808,83

52.098,07

40.000,00

76,78

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

40.808,83

52.098,07

40.000,00

76,78

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.808,83

52.098,07

40.000,00

76,78

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

88.153,78

448.762,10

322.907,98

71,96

4.603,36

4.700,00

4.700,00

100,00

4.603,36

4.700,00

4.700,00

100,00

Druge odškodnine in kazni

4.603,36

4.700,00

4.700,00

100,00

Delovanje društev s področja kmetijstva

5.999,98

5.737,04

6.000,00

104,58

5.999,98

5.737,04

6.000,00

104,58

Odškodnine v kmetijstvu

11405
.
402799
11407
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Razvoj podeželja

11408

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
402099

Drugi splošni material in storitve

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Stran 40 od 68

5.999,98

5.737,04

6.000,00

104,58

60.166,27

430.160,17

294.207,98

68,39

15.251,16

12.459,82

8.229,91

66,05

5.251,16

4.000,00

4.000,00

100,00

10.000,00

0,00

0,00

-

0,00

8.459,82

4.229,91

50,00

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

TRŽNICA SEVNICA

OB110-14-0023

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

4.013,19

4.021,31

5.000,00

124,34

402999

Drugi operativni odhodki

648,43

4.021,31

5.000,00

124,34

420299

Nakup druge opreme in napeljav

1.534,76

0,00

0,00

-

420801

Investicijski nadzor

1.830,00

0,00

0,00

-

35.582,84

0,00

0,00

-

1.805,92

0,00

0,00

-

33.776,92

0,00

0,00

-

NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA

OB110-16-0043
402999

Drugi operativni odhodki

420299

Nakup druge opreme in napeljav
TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE

2.794,69

0,00

0,00

-

Drugi operativni odhodki

2.794,69

0,00

0,00

-

RIBA JE IN

0,00

148.838,73

16.600,00

11,15

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

46.905,01

16.600,00

35,39

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

22.374,80

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-16-0044
402999
OB110-17-0038

0,00

79.558,92

0,00

0,00

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

2.524,39

36.945,27

821,25

2,22

402999

Drugi operativni odhodki

2.524,39

2.649,88

821,25

30,99

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

9.363,50

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

24.931,89

0,00

0,00

RIBE NA NAVAROVARSTVENEM OBMOČJU

0,00

217.150,12

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

13.006,01

0,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

94.750,08

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

109.394,03

0,00

0,00

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

0,00

0,00

248.556,82

-

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

10.293,49

-

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

0,00

81.991,37

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

156.271,96

-

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

0,00

10.744,92

15.000,00

139,60

Investicijski nadzor

0,00

10.744,92

15.000,00

139,60

OB110-17-0044

OB110-19-0004

OB110-19-0007

OB110-19-0043
420801
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8

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

11409
OB110-07-0306
402900
OB110-07-0394
410217

OB110-07-0307
410217
11029003
11413
OB110-16-0015
410217

4.928,89

8.000,00

162,31

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

5.384,17

2.928,89

6.000,00

204,86

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.384,17

2.928,89

6.000,00

204,86

10.000,00

3.236,00

10.000,00

309,02

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji

11411

7.384,17

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

10.000,00

3.236,00

10.000,00

309,02

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

10.000,00

3.236,00

10.000,00

309,02

Zemljiške operacije

749,11

0,00

2.000,00

-

Pomoč za zaokrožitev zemljišč

749,11

0,00

2.000,00

-

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

749,11

0,00

2.000,00

-

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

749,11

0,00

2.000,00

-

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,58

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,58

Zapuščene živali

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,58

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,58

19.240,52

18.764,94

20.000,00

106,58

35.432,23

98.908,70

82.000,00

82,90

11406
.
402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

35.432,23

98.908,70

82.000,00

82,90

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.213,40

75.112,31

50.000,00

66,57

Gradnja cest za poslovne cone

15.213,40

75.112,31

50.000,00

66,57

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

13418

15.213,40

75.112,31

50.000,00

66,57

420401

Novogradnje

0,00

48.232,90

40.000,00

82,93

420801

Investicijski nadzor

0,00

3.599,00

5.000,00

138,93

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.213,40

23.280,41

5.000,00

21,48

Urejanje cestnega prometa

20.218,83

23.796,39

32.000,00

134,47

OB110-16-0045

13029003
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JAVNI POTNIŠKI PROMET

13450

15.595,03

20.258,39

22.000,00

108,60

15.595,03

20.258,39

22.000,00

108,60

15.595,03

20.258,39

22.000,00

108,60

Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

4.623,80

3.538,00

10.000,00

282,65

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

4.623,80

3.538,00

10.000,00

282,65

Načrti in druga projektna dokumentacija

4.623,80

3.538,00

10.000,00

282,65

661.705,93

527.471,96

940.424,72

178,29

184.321,78

203.994,18

340.384,32

166,86

.
402399
13451
OB110-15-0027
420804

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Drugi prevozni in transportni stroški

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

184.321,78

203.994,18

340.384,32

166,86

Spodbude podjetniškemu razvoju

136.089,90

146.629,35

288.634,69

196,85

6.806,07

12.645,00

13.200,00

104,39

14404
.
402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

3.980,00

4.000,00

4.000,00

100,00

402399

Drugi prevozni in transportni stroški

1.542,57

1.200,00

1.200,00

100,00

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.283,50

7.445,00

8.000,00

107,45

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000,00

7.002,00

15.000,00

214,22

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000,00

7.002,00

15.000,00

214,22

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

63.566,84

64.798,00

50.000,00

77,16

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

63.566,84

64.798,00

50.000,00

77,16

POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA

18.245,10

0,00

0,00

-

2.823,52

0,00

0,00

-

15.421,58

0,00

0,00

-

0,00

3.200,00

7.000,00

218,75

OB110-06-0007
410299
OB110-09-0020
410299
OB110-16-0046
400000

Osnovne plače

402999

Drugi operativni odhodki
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

OB110-17-0031
410299

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
PAMETNE VASI ZA JUTRI

OB110-17-0037
402999

Drugi operativni odhodki
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7
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Nakup druge opreme in napeljav

7.102,84

0,00

0,00

-

11.824,61

0,00

0,00

-

OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI

0,00

58.252,35

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

17.501,15

0,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

23.214,16

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

17.537,04

0,00

0,00

OLJE NEKOLIKO DRUGAČE

3.901,56

0,00

0,00

-

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402
OB110-17-0045

OB110-18-0013

Rekonstrukcije in adaptacije

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

3.901,56

0,00

0,00

-

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

0,00

0,00

199.530,69

-

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

1.413,26

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

198.117,43

-

VARUJ O(KO)LJE

0,00

0,00

3.904,00

-

402006
OB110-19-0023

OB110-20-0013
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Delovanje RRA

14406
.

0,00

0,00

3.904,00

-

48.231,88

57.364,83

51.749,63

90,21

35.046,58

37.172,02

36.142,59

97,23

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

16.312,02

17.051,64

16.047,45

94,11

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

2.402,31

2.529,56

2.557,79

101,12

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

16.163,58

17.406,68

17.362,89

99,75

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

OB110-18-0025
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

Stran 44 od 68

168,67

184,14

174,46

94,74

12.722,30

19.729,80

15.144,03

76,76
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4.234,72

4.234,72

100,00

0,00

1.065,96

1.065,96

100,00
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5
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7

8

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja

432300

Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

OB110-19-0018
432300

Investicijski transferi javnim zavodom

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

10.153,16

14.351,76

9.765,99

68,05

0,00

77,36

77,36

100,00

1.191,84

0,00

0,00

-

463,00

463,01

463,01

100,00

463,00

463,01

463,01

100,00

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,50

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,50

Turizem

477.384,15

323.477,78

600.040,40

185,50

156.924,76

204.077,47

222.524,00

109,04

3.926,38

2.000,00

2.000,00

100,00

14420
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

0,00

0,00

1.000,00

-

402999

Drugi operativni odhodki

15.289,65

8.606,47

36.000,00

418,29

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11.225,41

13.027,00

13.027,00

100,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim

76.874,36

76.442,00

98.383,00

128,70

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

49.608,96

104.002,00

72.114,00

69,34

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

187.829,40

93.892,40

50.000,00

53,25

402999

Drugi operativni odhodki

231,80

16.562,72

17.000,00

102,64

420200

Nakup pisarniškega pohištva

328,50

0,00

0,00

-

420239

Nakup avdiovizualne opreme

3.670,00

0,00

0,00

-

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

2.877,64

0,00

0,00

420400

Priprava zemljišča

0,00

48.135,73

0,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

177.266,10

22.557,49

28.000,00

124,13

420801

Investicijski nadzor

660,00

2.244,80

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.673,00

1.514,02

5.000,00

330,25

OB110-14-0044
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OB110-16-0047
432300
OB110-16-0048

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

91.469,00

0,00

41.000,00

-

Investicijski transferi javnim zavodom

91.469,00

0,00

41.000,00

-

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

39.161,00

2.007,91

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

420401

Novogradnje

0,00

2.007,91

0,00

0,00

34.784,00

0,00

0,00

-

420801

Investicijski nadzor

1.881,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.496,00

0,00

0,00

-

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

1.999,99

1.500,00

1.500,00

100,00

Drugi operativni odhodki

1.999,99

1.500,00

1.500,00

100,00

ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

0,00

22.000,00

285.016,40

1.295,53

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

285.016,40

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

22.000,00

0,00

0,00

3.611,20

30.134,67

15.000,00

49,78

3.611,20

24.541,57

15.000,00

61,12

OB110-18-0026
402999
OB110-20-0006

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

0,00

503,27

0,00

0,00

Ravnanje s posebnimi odpadki

0,00

503,27

0,00

0,00

VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA

0,00

503,27

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

503,27

0,00

0,00

Ravnanje z odpadno vodo

3.611,20

24.038,30

15.000,00

62,40

IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

3.611,20

24.038,30

15.000,00

62,40

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

3.611,20

24.038,30

15.000,00

62,40

15402
OB110-19-0005
420804
15029002
15417
OB110-16-0045
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

9.886,30

5.000,00

50,58

3.611,20

14.152,00

10.000,00

70,66

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

0,00

5.593,10

0,00

0,00

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

0,00

5.593,10

0,00

0,00

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

0,00

5.593,10

0,00

0,00

15430
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.

0,00

5.593,10

0,00

0,00

0,00

5.593,10

0,00

0,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

7.000,00

-

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

7.000,00

-

16039001

Oskrba z vodo

0,00

0,00

7.000,00

-

412000

16

16417
OB110-16-0045
420402

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

0,00

0,00

7.000,00

-

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

0,00

0,00

7.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

7.000,00

-

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

Štipendije

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003
19440
.
411799

Druge štipendije

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5000
06

32.618,80

31.188,69

36.000,00

115,43

54.390,15
8.988,74

53.642,64
11.910,93

51.645,49
12.605,93

96,28
105,83

0603

Dejavnost občinske uprave

8.988,74

11.910,93

12.605,93

105,83

06039001

Administracija občinske uprave

8.843,45

11.377,93

12.072,93

106,11

Administracija - KS Blanca

4.206,45

4.300,00

4.300,00

100,00

4.206,45

4.300,00

4.300,00

100,00

Sejnine udeležencem odborov

4.206,45

4.300,00

4.300,00

100,00

Pisarniški material - KS Blanca

260,14

326,19

326,19

100,00

260,14

326,19

326,19

100,00

Pisarniški material in storitve

260,14

326,19

326,19

100,00

Stroški prevozov-KS Blanca

148,28

1.243,76

1.800,00

144,72

148,28

1.243,76

1.800,00

144,72

60001
.
402905
60002
.
402000
60003
.
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Goriva in maziva za prevozna sredstva
Energija in komunalne storitve-KS Blanca

60005
.
402200

Električna energija

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

148,28

1.243,76

1.800,00

144,72

2.970,15

3.468,67

3.489,00

100,59

2.970,15

3.468,67

3.489,00

100,59

2.165,60

2.629,67

2.650,00

100,77

402203

Voda in komunalne storitve

123,64

123,92

130,00

104,91

402204

Odvoz smeti

144,27

156,08

150,00

96,10

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

536,64

559,00

559,00

100,00

1.258,43

2.039,31

2.157,74

105,81

1.258,43

2.039,31

2.157,74

105,81

377,74

1.071,57

1.190,00

111,05

Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

60006
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

6,66

12,00

12,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

874,03

955,74

955,74

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

145,29

533,00

533,00

100,00

Upravljanje z premoženjem

145,29

533,00

533,00

100,00

145,29

533,00

533,00

100,00

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

145,29

533,00

533,00

100,00

37.547,20

38.825,76

36.239,56

93,34

37.547,20

38.825,76

36.239,56

93,34

06039002
60007
.
402500

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,34

Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,34

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,34

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

21.978,37

38.825,76

36.239,56

93,34

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.568,83

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

15.568,83

0,00

0,00

-

ASFALTACIJA JP

15.568,83

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

15.568,83

0,00

0,00

-

13001
.
402503
13029002
13002
OB110-13-0067
420402

Stran 48 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

16

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

4.454,21

105,95

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

4.454,21

105,95

0,00

0,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.454,21

105,95

0,00

0,00

Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca

4.454,21

105,95

0,00

0,00

4.454,21

105,95

0,00

0,00

409,52

105,95

0,00

0,00

16095
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402999

Drugi operativni odhodki

222,43

0,00

0,00

-

3.122,26

0,00

0,00

-

700,00

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

1803

Programi v kulturi

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Blanca

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

3.400,00

2.800,00

2.800,00

100,00

219.383,34
16.651,69

210.741,67
17.116,67

201.893,70
17.238,71

95,80
100,71

18001
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5001
06
0603

Dejavnost občinske uprave

16.651,69

17.116,67

17.238,71

100,71

06039001

Administracija občinske uprave

16.651,69

16.499,87

17.238,71

104,48

Pisarniški material-KS Boštanj

329,09

292,91

400,00

136,56

329,09

292,91

400,00

136,56

402000

Pisarniški material in storitve

128,77

86,12

200,00

232,23

402099

Drugi splošni material in storitve

60011
.

Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

60014
.
402200

Električna energija

Stran 49 od 68

200,32

206,79

200,00

96,72

1.744,49

3.183,80

3.372,07

105,91

1.744,49

3.183,80

3.372,07

105,91

401,20

453,50

600,00

132,30

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
402201

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0,00

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
1.555,27

1.555,27

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

667,81

671,77

700,00

104,20

402206

Poštnina in kurirske storitve

675,48

503,26

516,80

102,69

14.578,11

13.023,16

13.466,64

103,41

Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

60015

14.578,11

13.023,16

13.466,64

103,41

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

5.450,55

7.113,44

5.800,00

81,54

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.062,63

3.675,16

3.700,00

100,68

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

.

06039002
60016
OB110-12-0088
420202

68,49

75,36

100,00

132,70

5.996,44

2.159,20

3.866,64

179,08

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

0,00

616,80

0,00

0,00

Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj

0,00

616,80

0,00

0,00

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

0,00

616,80

0,00

0,00

Nakup strojne računalniške opreme

0,00

616,80

0,00

0,00

25.329,71

82.207,05

112.454,99

136,79

25.329,71

82.207,05

112.454,99

136,79

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

25.329,71

82.207,05

112.454,99

136,79

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

25.329,71

82.207,05

112.454,99

136,79

25.329,71

82.207,05

112.454,99

136,79

13011
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

5.000,00

-

25.329,71

82.207,05

107.454,99

130,71

165.177,94

92.455,34

60.200,00

65,11

165.177,94

92.455,34

60.200,00

65,11

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

53.437,71

80.853,35

58.200,00

71,98

Oskrba z vodo - KS Boštanj

53.437,71

80.853,35

58.200,00

71,98

53.437,71

80.853,35

58.200,00

71,98

16055
.

Stran 50 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
402200

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Električna energija

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

11.582,71

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
11.911,53

15.000,00

125,93

375,43

376,58

400,00

106,22

2.388,47

2.761,63

2.200,00

79,66

28.349,68

55.347,39

29.000,00

52,40

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.011,32

848,16

1.100,00

129,69

402999

Drugi operativni odhodki

7.470,31

7.395,06

8.000,00

108,18

413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki

16039002
16072

2.259,79

2.213,00

2.500,00

112,97

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

111.740,23

11.601,99

2.000,00

17,24

Urejanje pokopališč

111.740,23

11.601,99

2.000,00

17,24

4.168,32

1.005,96

2.000,00

198,82

735,70

254,60

0,00

0,00

3.149,08

751,36

0,00

0,00

179,31

0,00

0,00

-

0,00

0,00

2.000,00

-

.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

402206

Poštnina in kurirske storitve

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

104,23

0,00

0,00

-

OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

107.571,91

10.596,03

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

107.109,97

10.596,03

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

461,94

0,00

0,00

-

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

OB110-12-0089

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1803

Programi v kulturi

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

18039003

Ljubiteljska kultura

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.224,00

18.962,61

12.000,00

63,28

37.535,18
12.509,08

30.422,04
15.140,55

27.656,76
11.176,35

90,91
73,82

18011
.
412000

5002
06

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

Stran 51 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

0603
06039001

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Dejavnost občinske uprave

12.509,08

15.140,55

11.176,35

Administracija občinske uprave

12.509,08

15.140,55

11.176,35

73,82

1.392,69

934,87

1.497,78

160,21

1.392,69

934,87

1.497,78

160,21

Administracija -KS Krmelj

60020

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.

73,82

402000

Pisarniški material in storitve

224,62

168,00

170,00

101,19

402001

Čistilni material in storitve

120,23

80,76

140,00

173,35

402009

Izdatki za reprezentanco

1.047,84

686,11

1.187,78

173,12

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

4.534,98

4.272,97

3.858,57

90,30

4.534,98

4.272,97

3.858,57

90,30

1.984,73

1.574,91

2.100,00

133,34

60023
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

962,34

1.358,57

1.358,57

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

422,79

478,64

400,00

83,57

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

331,22

0,00

0,00

-

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

833,90

860,85

0,00

0,00

6.581,41

9.932,71

5.820,00

58,59

6.581,41

9.932,71

5.820,00

58,59

381,39

339,13

500,00

147,44

4.513,10

4.500,00

4.500,00

100,00

Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

60024
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

8,43

6,57

20,00

304,41

1.678,49

5.087,01

800,00

15,73

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

19.630,38

11.267,84

13.180,41

116,97

13021
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Stran 52 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

16

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

2.237,83

276,12

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

2.237,83

276,12

0,00

0,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.237,83

276,12

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

2.237,83

276,12

0,00

0,00

2.237,83

276,12

0,00

0,00

321,16

59,09

0,00

0,00

16020
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

156,78

22,09

0,00

0,00

1.079,36

194,94

0,00

0,00

680,53

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.157,89

3.737,53

3.300,00

88,29

1803

Programi v kulturi

3.157,89

3.737,53

3.300,00

88,29

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,24

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,24

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,24

18020
.
412000
18039005
18021

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.000,00

1.148,62

2.300,00

200,24

Drugi programi v kulturi

157,89

2.588,91

1.000,00

38,63

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

157,89

2.588,91

1.000,00

38,63

157,89

2.588,91

1.000,00

38,63

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

157,89

2.588,91

1.000,00

38,63

88.018,74
20.440,61

73.887,94
24.105,79

62.521,78
18.829,00

84,62
78,11
78,11

.
402500

06

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

20.440,61

24.105,79

18.829,00

Administracija občinske uprave

20.005,09

22.372,62

17.609,00

78,71

3.683,46

2.069,64

2.203,00

106,44

3.683,46

2.069,64

2.203,00

106,44

1.284,31

210,79

200,00

94,88

5003

06039001

Pisarniški material-KS Loka

60030
.
402000

Pisarniški material in storitve
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Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
402009
402099

60031

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Izdatki za reprezentanco

1.021,95

390,73

503,00

128,73

Drugi splošni material in storitve

1.377,20

1.468,12

1.500,00

102,17

Energija in komunalne storitve - KS Loka

4.227,58

6.899,29

6.166,00

89,37

4.227,58

6.899,29

6.166,00

89,37

3.022,37

3.004,51

3.620,00

120,49

366,64

1.232,02

1.300,00

105,52

24,54

50,00

50,00

100,00

.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

498,19

806,00

636,00

78,91

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

315,84

1.806,76

560,00

30,99

12.094,05

13.403,69

9.240,00

68,94

12.094,05

13.403,69

9.240,00

68,94

0,00

769,96

0,00

0,00

Drugi operativni odhodki-KS Loka

60032
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

3.362,74

0,00

0,00

-

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.412,49

4.520,00

5.220,00

115,49

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

9,23

20,00

20,00

100,00

402999
06039002
60033

4.309,59

8.093,73

4.000,00

49,42

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

Drugi operativni odhodki

435,52

1.733,17

1.220,00

70,39

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

435,52

1.733,17

1.220,00

70,39

435,52

1.153,67

1.220,00

105,75

.
402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

OB110-20-0011
420299

13

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

0,00

716,16

720,00

100,54

435,52

437,51

500,00

114,28

NAKUP OPREME KS LOKA

0,00

579,50

0,00

0,00

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

579,50

0,00

0,00

40.825,18

38.208,74

31.302,78

81,93

40.825,18

38.208,74

31.302,78

81,93

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,93

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Stran 54 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

13032

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,93

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,93

32.506,98

38.208,74

31.302,78

81,93

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8.318,20

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

8.318,20

0,00

0,00

-

UREJANJE JAVNIH POTI V KS

8.318,20

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

8.318,20

0,00

0,00

-

22.058,95

8.053,41

4.370,00

54,26

22.058,95

8.053,41

4.370,00

54,26

Oskrba z vodo

16.647,37

6.547,01

4.370,00

66,75

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

16.647,37

6.547,01

4.370,00

66,75

16.647,37

6.547,01

4.370,00

66,75

722,30

1.204,25

730,00

60,62

.
402503
13029002
13030
OB110-10-0037
420402

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001
16030

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

.
402200

Električna energija

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.659,15

3.904,01

2.200,00

56,35

402999

Drugi operativni odhodki

6.265,92

1.438,75

1.440,00

100,09

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.411,58

1.506,40

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka

5.411,58

1.506,40

0,00

0,00

5.411,58

1.506,40

0,00

0,00

402200

Električna energija

1.368,29

288,40

0,00

0,00

402203

Voda in komunalne storitve

86,24

21,06

0,00

0,00

16039002
16075
.

402204

Odvoz smeti

1.466,28

177,60

0,00

0,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.490,77

1.019,34

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.694,00

3.520,00

8.020,00

227,84

1803

Programi v kulturi

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,00

Ljubiteljska kultura v KS Loka

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,00

18030

Stran 55 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

3

4

5

6

7

8

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,00

1.400,00

3.000,00

7.500,00

250,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

3.294,00

520,00

520,00

100,00

18059001

Programi športa

3.294,00

520,00

520,00

100,00

Šport in prostočasne aktivnosti

3.294,00

520,00

520,00

100,00

3.294,00

520,00

520,00

100,00

3.294,00

520,00

520,00

100,00

29.948,16
2.275,67

36.173,62
4.000,56

24.872,04
2.606,00

68,76
65,14

18031
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

06

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

2.275,67

4.000,56

2.606,00

65,14

Administracija občinske uprave

2.275,67

3.297,56

2.106,00

63,87

562,68

2.400,56

1.306,00

54,40

562,68

2.400,56

1.306,00

54,40

0,00

74,98

100,00

133,37
100,00

5004

06039001

Administracija - KS Primož

60040
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

380,23

1.000,00

1.000,00

402099

Drugi splošni material in storitve

180,00

1.319,58

200,00

15,16

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

2,45

6,00

6,00

100,00

Energija in komunalne storitve-KS Primož

1.712,99

897,00

800,00

89,19

1.712,99

897,00

800,00

89,19

402200

Električna energija

1.598,38

796,28

700,00

87,91

402203

Voda in komunalne storitve

60041
.

06039002
60043

114,61

100,72

100,00

99,29

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

0,00

703,00

500,00

71,12

Upravljanje z premoženjem -KS Primož

0,00

703,00

500,00

71,12

0,00

703,00

500,00

71,12

0,00

703,00

500,00

71,12

26.322,49

18.461,45

13.266,04

71,86

.
402503

13

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

Stran 56 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13040

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8
26.322,49

18.461,45

13.266,04

71,86

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,86

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,86

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,86

.
402503
13029002
13041
OB110-07-0353
420402

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.182,96

18.461,45

13.266,04

71,86

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

21.139,53

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož

21.139,53

0,00

0,00

-

UREJANJE JAVNIH POTI

21.139,53

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

21.139,53

0,00

0,00

-

1.350,00

13.711,61

9.000,00

65,64

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

1803

Programi v kulturi

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Primož

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,00

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,00

1.350,00

4.000,00

4.000,00

100,00

18040
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

9.711,61

5.000,00

51,48

18059001

Programi športa

0,00

9.711,61

5.000,00

51,48

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

0,00

9.711,61

5.000,00

51,48

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

0,00

9.711,61

5.000,00

51,48

Novogradnje

0,00

9.711,61

5.000,00

51,48

180.069,90
10.073,36

166.912,65
6.806,91

161.882,99
6.725,91

96,99
98,81
98,81

18041
OB110-13-0068
420401

06

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

10.073,36

6.806,91

6.725,91

Administracija občinske uprave

10.073,36

6.806,91

6.725,91

98,81

5.170,81

5.318,91

5.318,91

100,00

5.170,81

5.318,91

5.318,91

100,00

5.170,81

5.318,91

5.318,91

100,00

5005

06039001

Administracija -KS Sevnica

60050
.
402905

Sejnine udeležencem odborov

Stran 57 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Pisarniški material - KS Sevnica

60051

218,69

.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco
Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

60055
.
402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

13

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
385,00

400,00

103,90

218,69

385,00

400,00

103,90

99,69

100,00

100,00

100,00

119,00

285,00

300,00

105,26

4.683,86

1.103,00

1.007,00

91,30

4.683,86

1.103,00

1.007,00

91,30

6,45

7,00

7,00

100,00

4.677,41

1.096,00

1.000,00

91,24

157.006,54

147.149,26

138.157,08

93,89

1302

Cestni promet in infrastruktura

157.006,54

147.149,26

138.157,08

93,89

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,89

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,89

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,89

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

67.514,93

147.149,26

138.157,08

93,89

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

86.601,61

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

86.601,61

0,00

0,00

-

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

86.601,61

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

86.601,61

0,00

0,00

-

Urejanje cestnega prometa

2.890,00

0,00

0,00

-

Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica

2.890,00

0,00

0,00

-

13050
.
402503
13029002
13051
OB110-14-0024
420402
13029003
13052
OB110-17-0012
420402

UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA

2.890,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

2.890,00

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

1803

Programi v kulturi

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

18039003

Ljubiteljska kultura

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

18050

Stran 58 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

3

4

5

6

7

8

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS STUDENEC
LOKALNA SAMOUPRAVA

5006
06

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

12.990,00

12.956,48

17.000,00

131,21

45.774,12
8.595,24

39.508,69
10.651,10

40.114,18
11.314,56

101,53
106,23

0603

Dejavnost občinske uprave

8.595,24

10.651,10

11.314,56

106,23

06039001

Administracija občinske uprave

8.595,24

10.651,10

11.314,56

106,23

Materialni stroški-KS Studenec

593,38

1.007,00

2.018,00

200,40

593,38

1.007,00

2.018,00

200,40

61,45

100,00

100,00

100,00

531,93

907,00

1.918,00

211,47

1.579,77

999,32

1.600,00

160,11

1.579,77

999,32

1.600,00

160,11

1.473,88

893,36

1.500,00

167,91

105,89

105,96

100,00

94,38

Drugi operativni odhodki - KS Studenec

6.422,09

8.644,78

7.696,56

89,03

6.422,09

8.644,78

7.696,56

89,03

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

2.217,12

2.499,71

3.448,56

137,96

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.656,24

3.675,12

3.696,00

100,57

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

60060
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco
Energija in komunalne storitve-KS Studenec

60062
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

60063
.

4,67

8,00

8,00

100,00

544,06

2.461,95

544,00

22,10

30.959,29

24.737,86

22.799,62

92,16

30.959,29

24.737,86

22.799,62

92,16

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,16

Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,16

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,16

6.919,63

24.737,86

22.799,62

92,16

13064
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Stran 59 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

13029002
13065
OB110-07-0186
420500

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

24.039,66

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec

24.039,66

0,00

0,00

-

ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

24.039,66

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

24.039,66

0,00

0,00

-

2.469,59

819,73

0,00

0,00

2.469,59

819,73

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.469,59

819,73

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec

2.469,59

819,73

0,00

0,00

2.469,59

819,73

0,00

0,00

16061
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

402999

Drugi operativni odhodki

667,31

78,41

0,00

0,00

1.802,28

261,60

0,00

0,00

0,00

479,72

0,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

1803

Programi v kulturi

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

18039003

Ljubiteljska kultura

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

Ljubiteljska kultura-KS Studenec

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

18060
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5007
06

3.750,00

3.300,00

6.000,00

181,82

139.579,33
12.369,51

118.937,35
14.079,37

119.515,94
17.130,91

100,49
121,67

0603

Dejavnost občinske uprave

12.369,51

14.079,37

17.130,91

121,67

06039001

Administracija občinske uprave

12.369,51

14.079,37

15.130,91

107,47

2.914,90

2.744,39

3.543,79

129,13

2.914,90

2.744,39

3.543,79

129,13

Administracija - KS Šentjanž

60070
.
402000

Pisarniški material in storitve

536,13

500,00

500,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

992,85

557,89

1.500,00

268,87

Stran 60 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
402099

60072

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Drugi splošni material in storitve

1.385,92

1.686,50

1.543,79

91,54

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.244,22

2.202,29

2.454,12

111,43

2.244,22

2.202,29

2.454,12

111,43

889,56

789,81

1.000,00

126,61

.
402200

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

880,78

932,48

974,12

104,47

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

473,88

480,00

480,00

100,00

7.210,39

9.132,69

9.133,00

100,00

Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

60073
.

7.210,39

9.132,69

9.133,00

100,00

891,85

2.508,70

1.800,00

71,75
100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.460,01

1.613,00

1.613,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.851,00

4.993,99

5.700,00

114,14

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

7,53

17,00

20,00

117,65

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

0,00

0,00

2.000,00

-

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

0,00

0,00

2.000,00

-

0,00

0,00

2.000,00

-

0,00

0,00

2.000,00

-

106.535,88

88.976,68

86.149,53

96,82

106.535,88

88.976,68

86.149,53

96,82

06039002
60074
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,82

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,82

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,82

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

47.441,89

88.976,68

86.149,53

96,82

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

59.093,99

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

59.093,99

0,00

0,00

-

ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

59.093,99

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

59.093,99

0,00

0,00

-

13070
.
402503
13029002
13071
OB110-07-0202
420500
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4

5
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Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

16

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

4.068,46

649,42

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

4.068,46

649,42

0,00

0,00

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.068,46

649,42

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

4.068,46

649,42

0,00

0,00

4.068,46

649,42

0,00

0,00

Električna energija

1.006,79

226,58

0,00

0,00

402204

Odvoz smeti

2.999,71

422,84

0,00

0,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

61,96

0,00

0,00

-

16.605,48

15.231,88

16.235,50

106,59

16071
.
402200

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1803

Programi v kulturi

16.605,48

15.231,88

16.235,50

106,59

18039003

Ljubiteljska kultura

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,93

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,93

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,93

14.490,00

12.980,00

13.490,00

103,93

Mediji in avdiovizualna kultura

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,92

Mediji in avdiovizualna kultura

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,92

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,92

18070
.
412000
18039004
18073

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

KS TRŽIŠČE
LOKALNA SAMOUPRAVA

5008
06

2.115,48

2.251,88

2.745,50

121,92

105.746,80
13.995,02

99.097,23
12.824,26

97.122,62
13.085,88

98,01
102,04

0603

Dejavnost občinske uprave

13.995,02

12.824,26

13.085,88

102,04

06039001

Administracija občinske uprave

13.995,02

12.824,26

13.085,88

102,04

4.441,11

2.705,80

3.105,88

114,79

4.441,11

2.705,80

3.105,88

114,79

244,02

261,24

150,00

57,42

1.378,50

1.060,68

1.500,00

141,42

Materialni stroški-KS Tržišče

60080
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco
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Prih/
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Odh
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2
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Drugi splošni material in storitve

2.818,59

1.383,88

1.455,88

105,20

Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.296,67

1.615,00

1.620,00

100,31

1.296,67

1.615,00

1.620,00

100,31

Električna energija

636,25

614,00

700,00

114,01

402203

Voda in komunalne storitve

428,69

711,00

625,00

87,90

402204

Odvoz smeti

0,00

50,00

50,00

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

231,73

240,00

245,00

102,08

8.257,24

8.503,46

8.360,00

98,31

8.257,24

8.503,46

8.360,00

98,31

Plačila po podjemnih pogodbah

2.902,56

2.903,00

2.903,00

100,00

4.714,24

5.056,80

5.097,00

100,79

7,77

10,00

10,00

100,00

632,67

533,66

350,00

65,58

67.341,09

66.557,38

63.536,74

95,46

402099
60081
.
402200

Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

60082
.
402902
402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

67.341,09

66.557,38

63.536,74

95,46

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,46

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,46

13080

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,46

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.359,56

66.557,38

63.536,74

95,46

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

51.981,53

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

51.981,53

0,00

0,00

-

POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

51.981,53

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

51.981,53

0,00

0,00

-

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,69

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,69

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,69

.
402503
13029002
13081
OB110-07-0208
420402

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

16081

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

6.336,39

2.148,74

5.000,00

232,69

6.336,39

2.148,74

1.000,00

46,54

402200

Električna energija

670,46

172,30

0,00

0,00

402203

Voda in komunalne storitve

464,60

69,88

0,00

0,00

.

402204

Odvoz smeti

3.201,33

406,56

0,00

0,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000,00

500,00

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

0,00

0,00

4.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

4.000,00

-

18.074,30

17.566,85

15.500,00

88,23

OB110-19-0001
420402

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1803

Programi v kulturi

18.074,30

17.566,85

15.500,00

88,23

18039003

Ljubiteljska kultura

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

Drugi programi v kulturi

3.074,30

5.566,85

3.500,00

62,87

Vzdrževanje večnamenskih domov

3.074,30

5.566,85

3.500,00

62,87

3.044,09

5.366,85

3.500,00

65,22

18082
.
412000
18039005
18083

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

.
402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.756,82

2.395,76

2.500,00

104,35

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.287,27

2.971,09

1.000,00

33,66

OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

30,21

200,00

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

30,21

200,00

0,00

0,00

90.082,73
10.277,27

73.298,35
7.126,17

74.796,01
10.730,00

102,04
150,57

OB110-09-0025

06

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

10.277,27

7.126,17

10.730,00

150,57

06039001

Administracija občinske uprave

10.277,27

7.126,17

9.730,00

136,54

499,20

132,47

600,00

452,93

5009

60090

Administracija - KS Zabukovje
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Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

3

4

5

6

7

8
499,20

.

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
132,47

600,00

452,93

402000

Pisarniški material in storitve

210,49

61,28

100,00

163,19

402009

Izdatki za reprezentanco

288,71

71,19

500,00

702,35

Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

3.982,14

2.096,63

4.120,00

196,51

3.982,14

2.096,63

4.120,00

196,51

402200

Električna energija

1.663,99

1.278,37

1.800,00

140,80

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.996,68

518,26

2.000,00

385,91

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

60091
.

Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

60092
.

321,47

300,00

320,00

106,67

5.795,93

4.897,07

5.010,00

102,31

5.795,93

4.897,07

5.010,00

102,31

402099

Drugi splošni material in storitve

597,41

434,61

500,00

115,05

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

519,17

256,27

300,00

117,06

4.673,52

4.200,00

4.200,00

100,00

5,83

6,19

10,00

161,55

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002
60093

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

0,00

0,00

1.000,00

-

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

0,00

0,00

1.000,00

-

0,00

0,00

1.000,00

-

0,00

0,00

1.000,00

-

74.858,79

59.396,79

56.066,01

94,39

74.858,79

59.396,79

56.066,01

94,39

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

29.892,40

59.396,79

56.066,01

94,39

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

29.892,40

59.396,79

56.066,01

94,39

29.892,40

59.396,79

56.066,01

94,39

3.000,00

0,00

0,00

-

13090
.

13029002

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

26.892,40

59.396,79

56.066,01

94,39

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

44.966,39

0,00

0,00

-

Stran 65 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

13091
OB110-07-0212
420500

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

44.966,39

0,00

0,00

-

VZDRŽEVANJE JP

44.966,39

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

44.966,39

0,00

0,00

-

2.046,67

325,39

0,00

0,00

2.046,67

325,39

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.046,67

325,39

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.046,67

325,39

0,00

0,00

1.876,60

325,39

0,00

0,00

261,83

55,09

0,00

0,00

1.437,97

270,30

0,00

0,00

126,80

0,00

0,00

-

16091
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402999

Drugi operativni odhodki

OB110-12-0055
420402

50,00

0,00

0,00

-

MRLIŠKA VEŽICA

170,07

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

170,07

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

1803

Programi v kulturi

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

18039003

Ljubiteljska kultura

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

2.900,00

6.450,00

8.000,00

124,03

7.372,96
0,35

5.129,03
651,40

4.438,90
452,00

86,54
69,39

18090
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

5010
06
0603

Dejavnost občinske uprave

0,35

651,40

452,00

69,39

06039001

Administracija občinske uprave

0,35

451,40

452,00

100,13

Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

0,00

80,00

50,00

62,50

0,00

80,00

50,00

62,50

60096
.

Stran 66 od 68

Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6
402000

60097

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11

Pisarniški material in storitve

0,00

80,00

50,00

62,50

Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

0,35

371,40

402,00

108,24

0,35

371,40

402,00

108,24

200,00

200,00

100,00

.
402009

Izdatki za reprezentanco

0,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0,35

2,00

2,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

169,40

200,00

118,06

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

0,00

200,00

0,00

0,00

UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO

0,00

200,00

0,00

0,00

NAKUP OPREME

0,00

200,00

0,00

0,00

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

200,00

0,00

0,00

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

06039002
60098
OB110-16-0013
420299

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

13095
.

7.159,12

1.725,21

1.736,30

100,64

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

271,82

270,00

99,33

1603

Komunalna dejavnost

0,00

271,82

270,00

99,33

16039001

Oskrba z vodo

0,00

271,82

270,00

99,33

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

0,00

271,82

270,00

99,33

0,00

271,82

270,00

99,33

0,00

271,82

270,00

99,33

213,49

2.480,60

1.980,60

79,84

402503

16

16096

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

.
402503

18

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

0,00

200,00

200,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

0,00

200,00

200,00

100,00
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Prih/
PU
Odh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

18096

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2019

7

8

LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO

0,00
0,00

200,00

200,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0,00

200,00

200,00

100,00

.
412000

Indeks
VELJAVNI 2020
PRORAČUN
na dan
PRORAČUN 2021
2021/
26.11.2020
VELJAVNI
2020
9
10
11
200,00

200,00

100,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

213,49

2.280,60

1.780,60

78,08

18059001

Programi športa

213,49

2.280,60

1.780,60

78,08

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS
DOLNJE BREZOVO

213,49

2.280,60

1.780,60

78,08

0,00

780,60

780,60

100,00

0,00

780,60

780,60

100,00

18095
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

213,49

1.500,00

1.000,00

66,67

420299

Nakup druge opreme in napeljav

213,49

1.500,00

1.000,00

66,67

36.378.792,18

38.740.248,18

41.623.110,36

107,44

OB110-16-0008

SKUPAJ PRIHODKI, ODHODKI IN
ZADOLŽEVANJE
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine
Sevnica v obdobju januar – marec 2021

Številka:

4100-0025/2020

Pripravljavka gradiva in poročevalka:
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica za leto 2021

Številka:

3529-0149/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za
leto 2021

Številka:

3520-0029/2020

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Poročevalec:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

PREDLOG
Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list
SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/91 – IZUDE, 14/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96,
80/97, 86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 116/00, 117/06 – ZDVP, 117/06 –
ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US ), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 –
ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne ______ sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter
prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021

1. člen
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter
prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021 znaša 3,02
EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. januarja 2021 dalje.

Številka: 3520-0029/2020
Sevnica, dne ____________

Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in
vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto
2021

Številka:

351-0258/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne
razvojne agencije Posavje

Številka:

014-0023/2020

Pripravljavci gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalca:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

14. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega
sveta regije Posavje

Številka:

014-0022/2020

Pripravljavci gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalca:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

15. t.d.r.

20. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
23.12.2020

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta

Številka:

033-0001/2020

