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ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 31. marca 2021, s pričetkom ob 15:30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej
Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado
Kostrevc, Janez Kukec, Danica Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja
Novšak, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Darja Pompe, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar,
Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti fizično ne podpisuje. Prisotnost posameznega člana
sveta je ugotovljena 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
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Maja Šušterič, višja svetovalka Splošne službe
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni poročevalci:
-

Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o.

Prisotni predstavniki medijev:
-

Smilja Radi, Posavski obzornik
Pavel Perc, Dolenjski list

Ostali prisotni:
-

Matej Maver, tehnična podpora
Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 22. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, kot redno delo lokalne skupnosti, ob upoštevanju
vseh epidemioloških ukrepov.
Župan: Predlaga dnevni red, kakršen je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 5. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni
sklop) z razširitvijo na območje OPPN 5-02), 6. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje
II., III. in IV. – Šmarje), 8. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Drožanjska cesta v Sevnici), 9. točka dnevnega
reda (Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo), 10. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko
Boštanj - Sv. Križ - 1. faza), 11. točka dnevnega reda (Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator) in 13.
točka dnevnega reda (Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021).
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 22. redne seje, s tem da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 13. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2.
2021
3. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
4. Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na
območje OPPN 5-02 - skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – območje II., III. in IV. – Šmarje - skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica - 2. obravnava
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici - skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo - skrajšani postopek
10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza - skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator - skrajšani postopek
12. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
1.
2.
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13. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – skrajšani
postopek
14. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020
15. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
16. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
17. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
18. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
19. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 24. 2. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2. 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Župan: Poda uvodno obrazložitev k pregledu sklepov. 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.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2.
2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica: Pripravljeno je revidirano letno poročilo.
K reviziji kot podjetje sicer niso zavezani, pa vendar ga opravijo vsako leto z namenom
pridobitve priporočil. Nepravilnosti ni bilo. Kljub posebnostim leta 2020 je delo v segmentu
vseh dejavnosti podjetja potekalo nemoteno in skladno s pričakovanji. Rezultati analiz
pritrjujejo kakovostni oskrbi s pitno vodo ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je opazen porast zbranih odpadkov,
spodbudno je, da je ločeno zbranih odpadkov vse več, dobro obiskan je zbirni center za
odpadke na Savski cesti v Sevnici. Zgledno urejene so javne površine v mestu in krajevnih
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središčih s številnimi novimi zasaditvami, stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest v
letnem in zimskem času. Na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti upravljajo s
pokopališči in mrliškimi vežicami v celotni občini, izvedenih je bilo več investicij. Utečeno je
opravljanje 24-urne dežurne službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica v višini 71.690,40 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta
2020 v višini 40.450,83 EUR in prenesenega dobička iz leta 2018 in 2019 v znesku
31.149,57 EUR razporedi:
- 51.419,99 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva),
- 20.270,41 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020
Župan: Gre za zaključno dejanje podjetja, s čimer se njegovo delovanje zaključi, hkrati pa se
bo ohranila dosedanja dejavnost oskrbe s plinom v mestu Sevnica.
Alenka Mirt: Na podlagi sklepov občinskega sveta so stekli vsi postopki za dokončno
pripojitev, zastopnik obeh družb je podpisal notarski zapis, pogodbo k pripojitvi, sklep je
sodišče že izdalo, sklep je pravnomočen, vse pravice in obveznosti so se prenesle na
prevzemno družbo, formalni zaključek je sprejem zaključnega poročila s strani občinskega
sveta.
Mitja Udovč, v.d. direktorja JP Plinovod d.o.o. Sevnica: Pripojitev ni vsakdanji postopek,
steklo je veliko aktivnosti, vključenih je veliko deležnikov. V Sevnici je skupaj s podjetjem
Komunala Sevnica na trgu 11 prodajalcev plina. Komunala Sevnica upravlja s 658 priključki,
na delu teh priključkov zagotavljajo tudi plin. Sprejema se zaključno poročilo, ki je revidirano
skladno z energetskim zakonom. Pokomentira postavke zaključnega poročila, prenos samega
omrežja, tudi v knjigovodskem smislu. Prikazana izguba ni produkt rednega poslovanja,
temveč same pripojitve. Revidirano poslovno poročilo je osnova za nov regulatorni okvir
oziroma nove omrežninske postavke, ki jih bo za naslednja tri leta potrjevala agencija za
energijo.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020.
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Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na
območje OPPN 5-02 - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občina je pripravljavec vseh prostorskih
aktov, izdelovalec jih podrobno prestavi. Gre za lokacijo pri HE Boštanj in delno dolvodno,
delna širitev. Investitorja sta dva, ki tudi financirata izdelavo spremembe, Občina Sevnica pa
skrbi za potek vseh postopkov. Začetek priprave odloka o spremembah in dopolnitvah sega v
avgust 2019, obstoječi OPPN je iz leta 2009. Pripravljavec akta, podjetje Demida arhitektura,
je pridobilo smernice, celostna presoja vplivov na okolje ni potrebna. Stekla je javna razgrnitev,
javna obravnava, pripomb oz. predlogov ni bilo. Pridobljena so vsa končna mnenja, predlagan
je sprejem po skrajšanem postopku.
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o.: Poslovna cona ob HE Boštanj obratuje, investitorja
OPPN sta podjetje Baron (proizvodno-skladiščni objekt) in Alojz Stegenšek (vulkanizerska
dejavnost), gre za spremembe posameznih členov odloka in dopolnitve glede na povečanje
stavbnega zemljišča. Komunalna infrastruktura (cestna, meteorna in fekalna kanalizacija itd.)
v poslovni coni je zgrajena, gre za nadaljevanje obstoječih dejavnosti v prostoru. Vsak
investitor bo objekte gradil fazno, glede na svoj poslovni načrt. Pokomentira še grafični prikaz,
ki je podrobno prikazan v gradivu.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje
OPPN 5-02, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z
razširitvijo na območje OPPN 5-02.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – območje II., III. in IV. – Šmarje – skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Obravnava se starejši krovni odlok iz
leta 1994 z veliko dopolnitvami, ena od teh je tudi danes. Gre za širše območje okoli
avtopralnice. Sprememba z začetkom v avgustu 2019 poteka na osnovi določenih pobud novih
investitorjev. Pridobljena je bila informacija, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna,
po pridobitvi prvih mnenj sta sledili javna razgrnitev in javna obravnava, nato pridobitev končnih
mnenj. Danes se obravnava predlog, da se sprememba sprejme po skrajšanem postopku.
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Župan: Poslovna cona se opremlja z nadvozom, za kar je pridobljen sklep o sofinanciranju.
Mateja Sušin Brence s.p., M Mundus: Gre za območje nepozidanega dela ob vstopu v
Sevnico. Stanovanjske stavbe so izvzete iz območja obravnave, temu delu se ohranja
obstoječi režim. Z razvojem industrijske cone se je industrija širila v prostor bivanja, dolgoročno
bo industrijska cona prešla bivanje na tem območju. Prikaže grafični razvoj cone. Bistveni del
te spremembe je območje IV, ki je trenutno še prazno. Glede na način načrtovanja in postopke
je bilo potrebno določiti konkretna določila na tem območju. Sprošča se prostor za obvoznico
in retenzijske površine, ki se lahko namenijo za druge dejavnosti. Cilj je spodbujanje
gospodarskega razvoja. Pokomentira grafični prikaz, ki je dostopen v gradivu. Konkretni
interesi še niso znani, je pa potrebno določiti obrobne pogoje, gre za vstop v mesto.
Konkretneje so opredeljene vrste dopustnih objektov. Največ pozornosti je bilo namenjene
uskladitvi pozidave s kulturno dediščino. S strokovnimi podlagami in prikazovanjem rešitev
prepleta tradicionalnega in modernega so uspeli uskladiti, da se prostor pozida z modernejšimi
objekti tudi večjih volumnov, ki pa morajo biti členjeni. Določeno je območje za pozidavo, ne
pa tudi določeni objekti, da se omogoči čim večja fleksibilnost. Glede infrastrukture ne bo
potrebnih večjih finančnih vložkov, v glavnem gre za sekundarne vode.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor se je seznanil s predlogom
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
– območje II., III. in IV. – Šmarje, nanj nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu industrijske cone Sevnica (SD ZN 9).
Izid glasovanja: 24 za, 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica - 2. obravnava
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor: Občinski svet je na prejšnji seji sprejel
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju Občine Sevnica v prvi obravnavi s predlogom, naj se preveri smiselnost oprostitve
plačila komunalnega prispevka za rastlinjake v okviru 5. odstavka 19. člena obravnavanega
odloka. Gre za rastlinjake in drevesnice. Oprostitev plačila sledi tudi določbam tretjega paketa
protikoronske zakonodaje. Sprememba glede na prvo obravnavo pa je tudi predlog za 50 %
oprostitev za nestanovanjske kmetijske stavbe.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Razlika med prvo in drugo obravnavo je 50 % oprostitev za
nestanovanjske kmetijske stavbe (prej 50 % samo za stavbe za rejo živali) in 100 % oprostitev
za rastlinjake in drevesnice. Ostalo gradivo je enako, nanj tudi ni bilo pripomb.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Sevnica, občinskemu svetu predlaga, da ga obravnava in sprejme v 2. obravnavi.
Župan odpre razpravo.
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V razpravi sta sodelovala Tomaž Lisec in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Podano je mnenje, da je komunalni prispevek v občini Sevnica še vedno previsok. Primerja se
s komunalnim prispevkom v sosednji občini Krško. Podano je vprašanje, zakaj je med obema
občinama tako velika razlika v faktorjih za posamezna področja gradnje. Podana je replika, da
primerjava s krško občino ni primerna, saj imajo sedem milijonov evrov prihodka iz naslova
nadomestila zaradi bližine jedrskega objekta. Smiselna primerjava bi bila z občino Laško ali
Trebnje. Podano je tudi mnenje, da je za celovito sliko potrebna širša primerjava, primerjati je
potrebno tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer bi prišli do diametralnih
nasprotij. Potrebna je celovita primerjava, ne zgolj po faktorjih in olajšavah.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Osnovna ideja je uskladitev s pravnim redom, ki zahteva
uskladitev odlokov z novim zakonom. Komunalna oprema na tem območju je že v celoti
zgrajena, izvedba leta 2007, strošek za komunalno opremljanje je bil okrog 800 tisoč evrov,
danes bi bil ta znesek bistveno višji. Prostora je za 28 hiš, večina že pozidana, komunalni
prispevek je okrog 25 tisoč evrov na hišo. Možna olajšava za mlade družine je 50 % in se v
glavnem izkoristi.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor za okolje in prostor je
obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici, občinskemu svetu odlok predlaga v obravnavo in sprejem po
skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo – skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Prav tako gre za uskladitev s pravnim redom. Komunalna
oprema je zgrajena, in sicer leta 2014, manjka še oporni zid in dokončanje ceste, območje je
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zanimivo za poselitev. Strošek komunalne infrastrukture je bil 352 tisoč evrov. Prostora je za
13 hiš, večina je še prosta. Komunalni prispevek znaša med 11 in 14 tisoč evrov na hišo.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stanovanjska soseska
Dolnje Brezovo, predlaga ga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Komunalno opremljanje se izvaja, časovni načrt do 2025, lahko
prej, ocena stroška izvedbe je 1,78 milijona evrov. Komunalni prispevek znaša okrog 25 tisoč
evrov na hišo, možna 50 % olajšava.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko
sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza; predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator - skrajšani postopek
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.: Komunalna oprema zgrajena, zgradil Mercator po Pogodbi o
opremljanju. Možna je postavitev še treh objektov – avtopralnice in dveh poslovnih objektov.
Gre prav tako za uskladitev s pravnim redom.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OLN Poslovna cona
Boštanj - TC Mercator, predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
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Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN PC Boštanj - TC Mercator.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
Župan: Leto 2020 je bilo precej drugačno od drugih let, imelo je kar nekaj posebnosti tudi v
poslovnem delu. Pričelo se je v drugačnih okvirjih, kot se je nadaljevalo, marčevska razglasitev
epidemije je prinesla spremembe v marsikateri prioriteti. Po uskladitvah so se določene naloge
nekoliko zmanjšale, določene pa bistveno povečale. Zelo pozitiven vpliv na proračun je imel v
nadaljevanju leta bolj partnerski odnos vlade do občin v celoti, dvig povprečnine ter
nadaljevanje procesa razbremenjevanja občin. Pri tekočem delu je bilo dnevno prilagajanje
epidemiološki situaciji, investicije pa so kljub situaciji stekle v načrtovanem obsegu. Presežek
je precej visok, tudi v luči prenosa sredstev javnega podjetja Plinovod in Lekarna Sevnica,
obravnava se pri naslednji točki, rebalansu proračuna.
Direktor občinske uprave: Zaključni račun je posledica proračuna, ki je bil realno planiran in
sprejet 8. decembra 2019. Ne glede na vse izzive je bil realiziran v celoti. Bilance pojasnjujejo
finančni del po proračunskih postavkah in obrazložitvah, ki jasno kažejo, kako je bil proračun
realiziran. Po pregledu trendov je opazno, da prihodki proračuna naraščajo, gre za ugoden,
pozitiven trend. So pa v takem sorazmerju tudi odhodki, v luči vzdrževanja obstoječega
standarda. Pri načrtovanju in izvajanju projektov gredo vsi napori v smer, da se prihranki
namenjajo za investicijske odhodke. Podrobno je pojasnjena poraba proračunske rezervacije.
Ta sredstva so bila namenjena za nabavo vozila za Sopotnike, za epidemiološko prilagojen
vstop v občinsko stavbo v luči brezstičnih covid-19 ukrepov, za akustično ureditev telovadnice
v Šentjanžu, za ureditve mrliških vežic, za sanacijo okvare na vodovodu sv. Rok za varno
vodooskrbo Sevnice. Proračunska rezervacija za naravne nesreče je bila v delu namenjena
covid ukrepom, nato pa več odpravam posledic neurij, usadov, plazov, odprava tudi posledic
neurja 30. avgusta 2020 z odvozom večje količine salonitk. Realizirani so vsi načrtovani
projekti proračuna, razen hidravličnih izboljšav, ki sledi letos. Zaradi znanih dejstev, ki se
rešujejo, se spreminja tudi finančna časovnica za projekt izgradnje stadiona. Izvedeno je bilo
zadolževanje v načrtovanem obsegu. Nekoliko so spremenjeni transferni prihodki s strani
države in Evropske unije zaradi uskladitev stanja projektov. Na skupni presežek so vplivala
sredstva države iz naslova delovanja MI-SPO in covid ukrepov. Namenski prihodki Lekarne
Sevnica in sredstva Plinovoda so prav tako vključeni. Zaprtje javnih objektov se poleg
prihranka na obveznih nalogah odraža tudi pri drugih indeksih porabe, od protokola
občinskega praznika do sredstev KŠTM, prireditev itd. Poslovanje občine je bilo pozitivno, prav
tako vseh proračunskih porabnikov. Finančna razbremenitev že ima vpliv na občine in bo imela
vpliv tudi v prihodnje. Proračun je bil realiziran, presežek se lahko razdeli po predlogu
rebalansa.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2020
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.937.402,69 evrov. Stanje sredstev na
transakcijskem računu proračuna Občine Sevnica na zadnji dan leta je znašalo 1.940.302,99
evrov. Krajevne skupnosti so svoje stanje razporedile v svoje finančne načrte. Realizacija
9

prihodkovne strani je bila 103 %, odhodkovne strani je bila 94 %. Zadolževanje je bilo v
načrtovanem obsegu, prav tako odplačilo dolga. Med značilnostmi leta 2020 je bila za razliko
od preteklih let tudi ta, da je bilo med letom stalno planiran presežek med 200 in 250 tisoč
evrov, kar je omogočalo likvidnost in servisiranje tudi potreb po likvidnosti javnih zavodov.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor je obravnaval zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje gospodarstva, kmetijstva
in turizma, nanj nima pripomb in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje družbenih dejavnosti, predlaga ga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval zaključni račun
proračuna Občine Sevnica za leto 2020 za področje okolja in prostora, nanj nima pripomb in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – skrajšani
postopek
Župan: Za pripravo rebalansa sta dva bistvena vzroka. Prvi je presežek, ki je bil realiziran in
se vključuje v proračun, drugi pa uskladitev nekaterih projektov, o katerih imamo več podatkov
in se usklajujejo s tekočim stanjem. Presežek se razporeja glede na preteklo leto, denimo za
ureditev parkirišča pri Lekarni in nakup objekta Cenko. V drugem delu pa se presežek usmerja
v izvrševanje povečanega obsega rednih zakonskih nalog in povečevanje investicijskega dela.
Protikrizni ukrep je namreč tudi močna investicijska aktivnost občine. Večina učinka zakona o
razbremenitvi občin se kaže že letos, nekateri se bodo še v prihodnje. Večina povečanja
sredstev za investicije je vidna na oddelkih za okolje in prostor ter za družbene dejavnosti.
Presežek se s predlogom rebalansa razporeja glede na več projektov, za katere je pripravljen
primeren nivo dokumentacije, sledijo pa usmeritvam preteklih razprav občinskega sveta. Delno
se usklajujejo tudi evropski projekti, nadvoz v Šmarju, hidravlične izboljšave, sanacija
kanalizacijskega sistema. Vključena je tudi načrtovana ureditev strelišča na Radni, pri čemer
so v teku usklajevanja z Ministrstvom za notranje zadeve. Z rebalansom se krepi investicijski
cikel in hkrati zagotavlja javni splošni standard življenja in bivanja.
Direktor: Predlagane spremembe sledijo usmeritvam preteklih razprav, hkrati pa tudi
večplastni uskladitvi z vidika premoženjsko-pravnih ureditev. Pojasni dejstva za pripravo
rebalansa, ki je temelj za nadaljnje opravljanje operative tudi v prihodnje. Povišanje sredstev
na vsebinah splošne službe znaša 200 tisoč evrov, na oddelku na finance ostaja enako, na
oddelku za okolje in prostor za 515 tisoč evrov, na področju družbenih dejavnosti okrog 400
tisoč evrov, na oddelku za gospodarstvu pa gre za medsebojne uskladitve postavk. Kaj bo
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dodatnega: pri prihodkih se vključuje prodaja hiše domskega oskrbovanca, prihodek iz naslova
obresti zakladniškega računa. Tekoče vzdrževanje objektov: ureditev doma v Loki in na
Studencu za dvig in izboljšanje standarda, investicijsko vzdrževanje za ogrevanje objekta na
Blanci, ureditev strelišča Radna na podlagi sporazuma z ministrstvom, ureditev pokopališč v
Boštanju (raztros pepela) in Sevnici (nadstrešek), nakup zemljišč za razširitev ceste na
Pokleku, v Poslovni coni Krmelj. Na Oddelku za okolje in prostor: povišanje na urejanju gozdnih
poti in redno vzdrževanje lokalnih cest, dokumentacije za rekonstrukcijo mostu in ceste
Pijavice, za most Grahovica, za projektiranje Žirovnica-Radež in za projektiranje za
rekonstrukcijo ceste na Telčah. Planirana je ureditev parkirišča pri zdravstvenem domu in
lekarni, vzdrževanje parkirnih površin, za protipožarno zaščito v zbirnem centru Sevnica.
Povečanje za investicijsko vzdrževanje kanalizacije za določene odseke. Spremljajoče
infrastrukturne ureditve ob urejanju struge Sevnične. Del sredstev se nameni tudi za
dokumentacije na področju urbanizma in za nove vodne vire v Sevnici. Na področju družbenih
dejavnosti: rekonstrukcija frizerskega salona v starem delu Sevnice, dokumentacija za ureditev
Slomškovega doma, oprema za vrtec Boštanj, v največjem delu obnova glasbene šole,
spremembe še na drugih posameznih postavkah za projektne dokumentacije in druge
ureditve.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Iz prihodkovnih 20.040.827 evrov se v
rebalansu skupni prihodki dvigujejo na 20.541.644 evrov, za dobrih 130.000 evrov.
Odhodkovno pa iz 20.544.154 evrov na 21.613. 012 evrov, gre za dvig za dober milijon evrov.
Zakon o finančni razbremenitvi je prinesel spremembo v načinu pridobivanja in vsebini
sredstev do sedaj znanih kot 23. člen Zakona o financiranju občin; le-ta se prekvalificirajo v
sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in odslej to ne bodo več kreditni viri države, temveč
v celoti nepovratna sredstva.
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun: Odbor se je seznanil s predlogom
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 in predlaga občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo: Odbor je obravnaval
predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021, nanj nima pripomb in
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti: Odbor je obravnaval predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 za to področje in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor: Odbor je obravnaval predlog Odloka
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021, nanj nima pripomb in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Izpostavljena je dobra in jasna predstavitev spreminjajočih se dejstev v rebalansu glede na
sprejeti proračun.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020
Župan: Ne gre zgolj za prihodke, ti prihodki so opredeljeni z bistveno večjimi stroški.
Pomembno je varstvo starejših in šibkejših.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Iz proračuna Občine Sevnica se financirajo stroški
storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila institucionalnega varstva. Na zahtevo upravičenca do socialno varstvene
storitve odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve Center za socialno delo. Občina pri
tem nima odločevalske pristojnosti. Vse več je primerov, da svojci, prej ko odidejo v domsko
varstvo, odsvojijo svoje premoženje. Po zakonu ima lahko CSD možnost poseči v razpolaganje
s premoženjem zgolj za eno leto, preden je oseba nameščena v domsko oskrbo. Vse več je
primerov, ko je ob prijavi terjatve v zapuščinski postopek zapustnik nima premoženja, zato se
postopek ne opravi. Občina mora poravnati tudi stroške pogreba, v sodelovanju s CSD in
izvajalcem pogrebne dejavnosti, v višini, kot ga določa zakon. V letu 2020 je Občina Sevnica
svojo terjatev prijavila v dvanajstih zapuščinskih postopkih, v skupni višini terjatev 104.753,62
evrov, od katerih je šest že zaključenih. V letu 2020 je sta bili zaključeni še dve zapuščinski
zadevi iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja
domske oskrbe. V zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju
ter sodnih poravnavah v letu 2020 prejela denarna sredstva v skupni višini 2.881,73 evrov od
prisojenih 33.667,25 evrov, saj zneski po sklenjenih sodnih poravnavah niso plačani.
Podrobnejši prikaz terjatev in prihodkov iz zapuščinskih zadev je prikazan v tabeli v gradivu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Franc Pipan.
Povzetek razprave:
CSD mora preverjati, kako starejši odtujijo svoje premoženje.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2020.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad15
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Župan: Ureja se zemljiške oziroma lastniške zadeve pod javno infrastrukturo, predvsem pod
cestami. Na tem delu v zadnjih letih potekajo intenzivna usklajevanja, menjave, urejanja. Gre
za drugi tovrstni predlog vzpostavljanja javnega dobra, kar je drugačen status, kot če je parcela
v lasti Občine Sevnica.
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Nepremičnine, navedene v priloženem gradivu, v naravi
predstavljajo dele odsekov občinskih kategoriziranih lokalnih cest. Zakon o cestah določa, da
je javna cesta tista cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest,
razglasi za javno cesto določene kategorije. V 3. členu pa opredeljuje pojem javnih cest, ki so
prometne površine splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Glede na to,
da nepremičnine, predstavljene v tabeli v gradivu, služijo javni oziroma splošni rabi, je pri njih
smiselno vzpostaviti status javnega dobra lokalnega pomena.
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Župan odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Urejanje področja je zelo pomembno zaradi vrednotenja nepremičnin in posledično davka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena
za naslednje nepremičnine:
- parc. št. 202/6, 214/3, 1502/1, 1502/2, vse k.o. 1366 Ledina;
- parc. št. 220/7, 310/20, 310/38, 1078/13, 1078/16, 1078/19, 1078/21, 1288/3, 1460/3,
1460/8, 1465/2, 1503/18, 1529/2, vse k.o. 1367 Zabukovje;
- parc. št. 617/8, 719/2, 720/2, 1066/2, 1067/6, 1192/3, 1246/7, 1246/8, k.o.1371 Metni
Vrh;
- parc. št. 6/5, 507/4, vse k.o. 2372 Žurkov Dol;
- parc. št. 373/9, 376/9, 376/10, 386/1, 419/3, 451/2, 466/2, 468/2, 470/2, 475/5, 475/8,
476/3, 477/3, 484/1, 504/14, 532/8, 532/10, 535/22, 535/34, 573/7, 602/2, 624/2, 631/3,
631/4, 635/1, 683/8, 685/16, 916, 926/24, 939/1, 939/2, 964/7, 1294/2, 1297/2,
1447/34, 1494/1, 1505/5, 1526/45, 1526/74, 1526/77, 1539/1, 2556, vse k.o. 1379
Sevnica;
- parc. št. 112/4, 1615/1, 1616/1, vse k.o. 1382 Kompolje;
- parc. št. 1077/8, 1108/3, 1109/2, 1109/3, 1111/2, 1136/2, 1137/4, 1137/8, vse k.o. 1370
Podvrh;
- parc. št. 318/2, 319/2, 319/4, 392/2, 397/6, 397/9, 398/2, 399/2, 402/3, 403/2, 413/10,
618/2, 651/2, 669/2, 671/4, 925/2, 926/2, 1080/2, 1081/2, 1091/2, 1130/2, 1132/5,
1133/4, 1134/2, 1226, 1368, 1513/2, 1600/6, 1612, 1613/10, 1622/1, vse k.o. 1373
Žigrski Vrh;
- parc št. 359/7, 359/11, 363/5, 364/7, 364/8, 365/3, 365/4, 365/5, 368/2, 393/2, 398/9,
398/13, 406/2, 436/2, 437/5, 458/2, 459/2, 460/2, 541/5, 541/8, 575/5, vse k.o. 1378
Brezovo;
- parc. št. 376/2, 381/4, 387/3, vse k.o. 1374 Krajna Brda;
- parc. št. 161/2, 164/4, 164/7, 195/3, 210/5, 211/7, 216/2, 217/2, vse k.o. 1376 Kladje;
- parc. št. 57, 81/3, 99/2, 100/2, 100/3, 100/4, 139/12, 200/4, 208/2, 209/2, 210/2, 455/1,
456/3, 457/4, 457/8, 665/1, 666, 682/3, 682/5, 706, 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6,
1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1377 Blanca;
- parc. št. 85/6, 86/2, 98/5, 222/1, 324/2, 325/6, 325/7, 424/2, 1021/20, vse k.o. 1368
Poklek;
- parc. št. 185/2, 302/2,304/2, 304/3, 307/4, vse k.o. 1369 Trnovec;
- parc. št. 36/2, 36/4, 38/2, 96/4, 97/2, 99/2, 100/2, 171/2, vse k.o. 1375 Selce;
- parc. št. 2028/24, 2531/191, 2531/193, 2532/296, 3532/204, 3532/211, 3532/214,
3532/240, vse k.o. 1391 Log;
- parc. št. 1472/2, 1617/2, 1937/38, 1937/40, 2299/9, 2412/2, 2415/2, 2416/21, 2416/23,
2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/29, 2416/40, 2416/41, 2416/44, 2430/5, 2430/7,
2472/3, 2590/290, 2590/292, 2590/297, 2590/301, 2590/313, 2590/317, 2672/16, vse
k.o. 1393 Studenec;
- parc. št. 3/2, 60/5, 60/8, 109/5, 1228/2, 1228/3, 1229/2, 1230/2, 1236/2, 2532/44,
2532/547, 2532/743, vse k.o. 1392 Hubajnica;
- parc. št. 1404/8, 1424/4, k.o. 1394 Bučka;
- parc. št. 97/2, 176/7, 177/2, 180/3, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh;
- parc. št. 797/56, 953/6, 953/13, 953/14, 1129/246, 1167/7, 1569/5, 1712/4, 2794/3 vse
k.o. 1397 Tržišče;
- parc. št. 1037/4, 1494/2, 2325/4, 2778/4, vse k.o. 1395 Telče;
- parc. št. 1737/5, 3310/15, vse k.o. 2662 Malkovec;
- parc. št. 1230/2, 1240/5, 1257/5, 1353/3, 1363/2, 1773/3, 1773/4, vse k.o. 1396 Krsinji
Vrh;
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- parc. št. 802/2, 805/2, 807/2, 808/2, 1250/13, vse k.o. 1389 Goveji Dol;
- parc. št. 305/2, 320/8, 346/39, 354/4, 362/8, 364/4, 364/6, 365/5, 365/8, 367/2, 367/4,
708/41, 708/43, 708/46, 708/48, 708/49, 1176/2, 1177/2, 1177/3, 1179/2, 1180/2,
1182/1, vse k.o. 1390 Vrh;
- parc. št. 7/4, 28/10, 343/2, 343/4, 345/4, 353/2, 354/2, 354/3, 355/2, 356/6, vse k.o.
1384 Šentjanž;
- parc. št. 349/4, 351/4, 422/6, 422/8, 435/2, 436/2, 550/2, 1244/5, 1246/2, 1247/2, k.o.
1386 Kal;
- parc. št. 1046/11, 1224/11, 1224/13, 2179/4, vse k.o. 1387 Cirnik;
- parc. št. 877/5, 968/1, k.o. 1385 Podboršt;
- parc. št. 294/51, 294/52, 297/17, 297/18, 297/30, 297/32, 298/22, 299/1, 299/3, 300/8,
300/10, 325/3, 326/1, 326/3, 346/4, 347/5, 348/2, 349/6, 399/30, 422/4, 803/2, 1014/3,
1014/10, 1014/13, 1014/15, 1024/34, 1024/36, vse k.o. 1381 Boštanj;
- parc. št. 5/2, 1351, vse k.o. 1361 Podgorje;
- parc. št. 886, vse k.o. 1380 Šmarje.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad16
Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti: V gradivu je 12 popolnih vlog
zavodov, vsi so skladno z zakonodajo podali potrebno gradivo, poslovno poročilo in oceno
delovne uspešnosti, ki jo je s sklepom potrdil svet vsakega posameznega zavoda. Občinski
svet pa poda soglasje k delovnim uspešnostim.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Franc Povše, Franc Pipan, Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je mnenje, da za določena področja in vsebine (z izjemo zdravstva in šolstva)
delovne uspešnosti zaradi manjšega obsega dela v času covid krize niso upravičeni. Nadalje
je podano mnenje, da je pri tovrstnih ocenah potrebno zaupati svetom zavodov, ki imajo svojo
pristojnost. Izpostavljeno je, da imajo vodstveni delavci bistveno večje odgovornosti, pa imajo
lahko glede na zakonodajo manjši osebni dohodek kot zaposleni. Gre za nizke zneske, zato
ni potrebno, da o tem razpravlja občinski svet.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in
direktorjev javnih zavodov v višini, določeni s strani svetov zavodov, in sicer:
- ravnatelju Osnovne šole Ane Gale Sevnica Gregorju Piršu
- ravnateljici Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič
- ravnatelju Osnovne šole Blanca Vincencu Frecetu
- ravnateljici Osnovne šole Boštanj Vesni Vidic Jeraj
- ravnateljici Osnovne šole Krmelj Gusti Mirt
- ravnateljici Osnovne šole Tržišče Zvonki Mrgole
- ravnateljici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataši Kreže
- ravnateljici Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sorčan
- ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc
- direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič in pomočnici direktorice Violeti
Bahat Kmetič
- direktorici Lekarne Sevnica Ireni Groboljšek ter
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- direktorici Knjižnice Sevnica Aniti Šiško.
Izid glasovanja: 23 za, 1 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad17
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Direktor javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda, s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
Mandat traja 5 let. Po preteku te dobe je lahko direktor ponovno imenovan.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Direktorica se je predstavila komisiji in podala videnje nadaljnjega razvoja Lekarne Sevnica.
Po opravljeni razpravi komisija predlaga občinskemu svetu, da se poda soglasje k imenovanju
Irene Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico Lekarne Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič,
magistre farmacije, stanujoče na naslovu Bohorska ulica 5, 8290 Sevnica, za direktorico
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad18
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Skladno z odlokom o ustanovitvi podjetja Komunala
Sevnica direktorja imenuje občinski svet na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju
nadzornega sveta podjetja. Na razpis so prispele tri vloge, po mnenju nadzornega sveta je bil
najprimernejši kandidat dosedanji direktor.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisiji so se s svojo vizijo dela in vodenja Komunale Sevnica predstavili vsi trije kandidati.
Po razpravi občinskemu svetu predlagajo, da za direktorja Komunale Sevnica za naslednji 4letni mandat imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica imenoval Mitjo Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad19
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Nadzorni odbor Občine Sevnica šteje pet članov. S
smrtjo članice Marije Jazbec ima odbor nepopolno sestavo. Ker je bila pokojna članica
imenovana s strani Socialnih demokratov, je KVIAZ k podaji predloga za imenovanje pozvala
to politično stranko.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Socialni demokrati so za nadomestno članico za preostanek mandata Nadzornega odbora
predlagali Saro Damiš iz Šentjanža.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine
Sevnica imenoval Saro Damiš, Šentjanž 26, 8297 Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za, 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad20
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo o odgovorih na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad21
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole (poslano po elektronski pošti):
- zanima ga, kdaj bo prišlo na vrsto urejanje parkirišča pred osnovno šolo Tržišče
(časovnica)
- zanima ga, kdaj se planira ureditev pločnikov, javne razsvetljave in ceste skozi Tržišče
na odseku od Kmečke zadruge do mrliške vežice (predvidena časovnica)
- zanima ga, kdaj se predvideva rušitev stare OŠ Tržišče in posledično ureditev
obstoječe parcele; prostora je namreč vsaj za eno večstanovanjsko hišo ali vsaj dve
hiši. Tako bi namreč začeli vračati življenje v jedro kraja.
Franc Pipan:
- predlaga, da se začne z ureditvijo kanalizacijskega sistema na območju valjčnega
mlina,
- predlaga, da se po vzoru Občine Kočevje prouči možnost za plačilo položnic mesečnih
stroškov občanov na občinski blagajni.
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Ivan Orešnik:
- predlaga, da se preuči možnost za izboljšanje prometne varnosti na cesti Krmelj –
Hinjce, kjer je cestišče omejeno s škarpo.
Matej Imperl:
- zanima ga, ali bo država za škodo po lanski naravni nesreči oškodovancem izplačala
delno nadomestilo škode.
Miran Grubenšek:
- zanima ga, ali je mogoče na Planinski cesti ob starejših blokih postaviti igrala.
Gregor Korene:
- predlaga, da se MI-SPO pozove k preučitvi pravilnosti merjenja merilnikov hitrosti, saj
naj bi bili določeni napačno kalibrirani in kažejo previsoke vrednosti.
Stanislava Žičkar:
- zanima jo, kdaj bo izvedena selitev OŠ Ane Gale Sevnica v nove prostore
- predlaga, da se preko MI-SPO lastnike zemljišč pozove k ureditvi oziroma obžagovanju
dreves in rastlinja, ki segajo na javne površine in zmanjšujejo preglednost.
Majda Jazbec:
- zanima jo, kje in pod kakšnimi pogoji je možno odlagati odpadno silažno folijo.
Rado Kostrevc:
- pohvali zasaditev brežin v Športnem parku Krmelj in predlaga, da se z ureditvijo
nadaljuje tudi v prihodnje.

Ad22
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 5. maja 2021.
Seja je bila zaključena ob 17:50.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. novinarka (un)
višja svetovalka splošne službe
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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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: 011-0001/2021
Datum: 1. 4. 2021

22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 31. 3. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
340. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 22. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 13. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne
24.2.2021

341. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2. 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
342. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 24. 2. 2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020

343. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
344. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica v višini 71.690,40 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2020
v višini 40.540,83 EUR in prenesenega dobička iz leta 2018 in 2019 v znesku 31.149,57 EUR
razporedi:
51.419,99 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva),

-

20.270,41 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
4. Revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020
345. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano poslovno poročilo Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo
na območje OPPN 5-02 - skrajšani postopek

346. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje
OPPN 5-02.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – območje II., III. in IV. – Šmarje - skrajšani postopek

347. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica (SD ZN 9).
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica - 2. obravnava

348. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Drožanjska cesta v Sevnici - skrajšani postopek
349. SKLEP:
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Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

9.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
stanovanjska soseska Dolnje Brezovo - skrajšani postopek

350. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza - skrajšani postopek
351. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj - Sv. Križ - 1. faza.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OLN Poslovna cona Boštanj - TC Mercator - skrajšani postopek
352. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OLN PC Boštanj - TC Mercator.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
12. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020
353. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
13. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 – skrajšani
postopek
354. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
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Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
14. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020
355. SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

15. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
356. SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena za
naslednje nepremičnine:
- parc. št. 202/6, 214/3, 1502/1, 1502/2, vse k.o. 1366 Ledina;
- parc. št. 220/7, 310/20, 310/38, 1078/13, 1078/16, 1078/19, 1078/21, 1288/3, 1460/3,
1460/8, 1465/2, 1503/18, 1529/2, vse k.o. 1367 Zabukovje;
- parc. št. 617/8, 719/2, 720/2, 1066/2, 1067/6, 1192/3, 1246/7, 1246/8, k.o.1371 Metni
Vrh;
- parc. št. 6/5, 507/4, vse k.o. 2372 Žurkov Dol;
- parc. št. 373/9, 376/9, 376/10, 386/1, 419/3, 451/2, 466/2, 468/2, 470/2, 475/5, 475/8,
476/3, 477/3, 484/1, 504/14, 532/8, 532/10, 535/22, 535/34, 573/7, 602/2, 624/2, 631/3,
631/4, 635/1, 683/8, 685/16, 916, 926/24, 939/1, 939/2, 964/7, 1294/2, 1297/2,
1447/34, 1494/1, 1505/5, 1526/45, 1526/74, 1526/77, 1539/1, 2556, vse k.o. 1379
Sevnica;
- parc. št. 112/4, 1615/1, 1616/1, vse k.o. 1382 Kompolje;
- parc. št. 1077/8, 1108/3, 1109/2, 1109/3, 1111/2, 1136/2, 1137/4, 1137/8, vse k.o. 1370
Podvrh;
- parc. št. 318/2, 319/2, 319/4, 392/2, 397/6, 397/9, 398/2, 399/2, 402/3, 403/2, 413/10,
618/2, 651/2, 669/2, 671/4, 925/2, 926/2, 1080/2, 1081/2, 1091/2, 1130/2, 1132/5,
1133/4, 1134/2, 1226, 1368, 1513/2, 1600/6, 1612, 1613/10, 1622/1, vse k.o. 1373
Žigrski Vrh;
- parc št. 359/7, 359/11, 363/5, 364/7, 364/8, 365/3, 365/4, 365/5, 368/2, 393/2, 398/9,
398/13, 406/2, 436/2, 437/5, 458/2, 459/2, 460/2, 541/5, 541/8, 575/5, vse k.o. 1378
Brezovo;
- parc. št. 376/2, 381/4, 387/3, vse k.o. 1374 Krajna Brda;
- parc. št. 161/2, 164/4, 164/7, 195/3, 210/5, 211/7, 216/2, 217/2, vse k.o. 1376 Kladje;
- parc. št. 57, 81/3, 99/2, 100/2, 100/3, 100/4, 139/12, 200/4, 208/2, 209/2, 210/2, 455/1,
456/3, 457/4, 457/8, 665/1, 666, 682/3, 682/5, 706, 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6,
1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1377 Blanca;
- parc. št. 85/6, 86/2, 98/5, 222/1, 324/2, 325/6, 325/7, 424/2, 1021/20, vse k.o. 1368
Poklek;
- parc. št. 185/2, 302/2,304/2, 304/3, 307/4, vse k.o. 1369 Trnovec;
- parc. št. 36/2, 36/4, 38/2, 96/4, 97/2, 99/2, 100/2, 171/2, vse k.o. 1375 Selce;
- parc. št. 2028/24, 2531/191, 2531/193, 2532/296, 3532/204, 3532/211, 3532/214,
3532/240, vse k.o. 1391 Log;
- parc. št. 1472/2, 1617/2, 1937/38, 1937/40, 2299/9, 2412/2, 2415/2, 2416/21, 2416/23,
2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/29, 2416/40, 2416/41, 2416/44, 2430/5, 2430/7,
2472/3, 2590/290, 2590/292, 2590/297, 2590/301, 2590/313, 2590/317, 2672/16, vse
k.o. 1393 Studenec;
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- parc. št. 3/2, 60/5, 60/8, 109/5, 1228/2, 1228/3, 1229/2, 1230/2, 1236/2, 2532/44,
2532/547, 2532/743, vse k.o. 1392 Hubajnica;
- parc. št. 1404/8, 1424/4, k.o. 1394 Bučka;
- parc. št. 97/2, 176/7, 177/2, 180/3, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh;
- parc. št. 797/56, 953/6, 953/13, 953/14, 1129/246, 1167/7, 1569/5, 1712/4, 2794/3 vse
k.o. 1397 Tržišče;
- parc. št. 1037/4, 1494/2, 2325/4, 2778/4, vse k.o. 1395 Telče;
- parc. št. 1737/5, 3310/15, vse k.o. 2662 Malkovec;
- parc. št. 1230/2, 1240/5, 1257/5, 1353/3, 1363/2, 1773/3, 1773/4, vse k.o. 1396 Krsinji
Vrh;
- parc. št. 802/2, 805/2, 807/2, 808/2, 1250/13, vse k.o. 1389 Goveji Dol;
- parc. št. 305/2, 320/8, 346/39, 354/4, 362/8, 364/4, 364/6, 365/5, 365/8, 367/2, 367/4,
708/41, 708/43, 708/46, 708/48, 708/49, 1176/2, 1177/2, 1177/3, 1179/2, 1180/2,
1182/1, vse k.o. 1390 Vrh;
- parc. št. 7/4, 28/10, 343/2, 343/4, 345/4, 353/2, 354/2, 354/3, 355/2, 356/6, vse k.o.
1384 Šentjanž;
- parc. št. 349/4, 351/4, 422/6, 422/8, 435/2, 436/2, 550/2, 1244/5, 1246/2, 1247/2, k.o.
1386 Kal;
- parc. št. 1046/11, 1224/11, 1224/13, 2179/4, vse k.o. 1387 Cirnik;
- parc. št. 877/5, 968/1, k.o. 1385 Podboršt;
- parc. št. 294/51, 294/52, 297/17, 297/18, 297/30, 297/32, 298/22, 299/1, 299/3, 300/8,
300/10, 325/3, 326/1, 326/3, 346/4, 347/5, 348/2, 349/6, 399/30, 422/4, 803/2, 1014/3,
1014/10, 1014/13, 1014/15, 1024/34, 1024/36, vse k.o. 1381 Boštanj;
- parc. št. 5/2, 1351, vse k.o. 1361 Podgorje;
- parc. št. 886, vse k.o. 1380 Šmarje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
16. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini
Sevnica
357. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev
javnih zavodov v višini, določeni s strani svetov zavodov, in sicer:
ravnatelju Osnovne šole Ane Gale Sevnica Gregorju Piršu
ravnateljici Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Mirjani Jelančič
ravnatelju Osnovne šole Blanca Vincencu Frecetu
ravnateljici Osnovne šole Boštanj Vesni Vidic Jeraj
ravnateljici Osnovne šole Krmelj Gusti Mirt
ravnateljici Osnovne šole Tržišče Zvonki Mrgole
ravnateljici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataši Kreže
ravnateljici Vrtca Ciciban Sevnica Tanji Sorčan
ravnateljici Glasbene šole Sevnica Katji Krnc
direktorici Zdravstvenega doma Sevnica Vladimiri Tomšič in pomočnici direktorice Violeti
Bahat Kmetič
- direktorici Lekarne Sevnica Ireni Groboljšek ter
- direktorici Knjižnice Sevnica Aniti Šiško.
-

Izid glasovanja: 23 za 1 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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17. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica
358. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič,
magistre farmacije, stanujoče na naslovu Bohorska ulica 5, 8290 Sevnica, za direktorico
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

18. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
359. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
imenoval Mitjo Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
19. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora Občine
Sevnica
360. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine Sevnica
imenoval Saro Damiš, Šentjanž 26, 8297 Šentjanž.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
20. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
361. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
21. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole (poslano po elektronski pošti)
- zanima ga, kdaj bo prišlo na vrsto urejanje parkirišča pred osnovno šolo Tržišče
(časovnica)
- zanima ga, kdaj se planira ureditev pločnikov, javne razsvetljave in ceste skozi Tržišče
na odseku od Kmečke zadruge do mrliške vežice (predvidena časovnica)
- zanima ga, kdaj se predvideva rušitev stare OŠ Tržišče in posledično ureditev
obstoječe parcele; prostora je namreč vsaj za eno večstanovanjsko hišo ali vsaj dve
hiši. Tako bi namreč začeli vračati življenje v jedro kraja.
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Franc Pipan
- predlaga, da se začne z ureditvijo kanalizacijskega sistema na območju valjčnega
mlina
- predlaga, da se po vzoru Občine Kočevje prouči možnost za plačilo položnic mesečnih
stroškov občanov na občinski blagajni
Ivan Orešnik
- predlaga, da se preuči možnost za izboljšanje prometne varnosti na cesti Krmelj –
Hinjce, kjer je cestišče omejeno s škarpo
Matej Imperl
- zanima ga, ali bo država za škodo po lanski naravni nesreči oškodovancem izplačala
delno nadomestilo škode
Miran Grubenšek
- zanima ga, ali je mogoče na Planinski cesti ob starejših blokih postaviti igrala
Gregor Korene
- predlaga, da se MI-SPO pozove k preučitvi pravilnosti merjenja merilnikov hitrosti, saj
naj bi bili določeni napačno kalibrirani in kažejo previsoke vrednosti
Stanislava Žičkar
- zanima jo, kdaj bo izvedena selitev OŠ Ane Gale Sevnica v nove prostore
- predlaga, da se preko MI-SPO lastnike zemljišč pozove k ureditvi oziroma obžagovanju
dreves in rastlinja, ki segajo na javne površine in zmanjšujejo preglednost
Majda Jazbec
- zanima jo, kje in pod kakšnimi pogoji je možno odlagati odpadno silažno folijo
Rado Kostrevc
- pohvali zasaditev brežin v Športnem parku Krmelj in predlaga, da se z ureditvijo
nadaljuje tudi v prihodnje

22. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 5. 5. 2021.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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A. POSLOVNO POROČILO
Letno poročilo RRA Posavje za leto 2020 je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega
poročila.
V poslovnem poročilu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena organiziranost ter kazalniki
poslovanja. Podano je tudi poročilo o doseženih ciljih, izvedbi programa dela ter projektov.
Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim
izkazom.
Računovodsko poročilo predstavlja podrobno analizo postavk računovodskih izkazov (po 26.
členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava), računovodske izkaze in obvezne priloge k računovodskim izkazom ter
obrazložitev poslovanja po dejavnostih ter primerjavo s preteklim letom.
Javni zavodi morajo v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu pripraviti letna poročila do
zadnjega dne v februarju.

POSLANSTVO IN VIZIJA RRA POSAVJE
Regija
•
•
•
•

Posavje si je za svojo vizijo razvoja opredelila:
Posavje 2030 je trajnostna regija.
Posavje je vitalna in vključujoča regija.
Posavje je zelena, zdrava in varna regija.
Posavje je prostorsko, institucionalno in funkcionalno povezana regija.

Osrednji strateški cilj razvojne regije Posavje je zmanjšati razvojni zaostanek za drugimi
slovenskimi regijami, razvojno dohitevati razvite evropske regije in se strateško pozicionirati v
obmejnem prostoru, kar pomeni:
• dinamičen gospodarski razvoj na temelju regionalnih potencialov in priložnosti,
• maksimiziranje človeških ustvarjalnih potencialov regije za trajnostna delovna mesta z
višjo dodano vrednostjo,
• dvig kakovosti življenja in povečanje vitalnosti regije s preprečevanjem odliva mladih,
• doseganje večje socialne vključenosti vseh skupin prebivalcev,
• visoko kakovost okolja in trajnostno upravljanje z okoljem, viri in naravno in kulturno
dediščino za sedanje in prihodnje generacije,
• trajnostno upravljanje s prostorom,
• ohranjanje poseljenosti in celosten teritorialni razvoj mest in podeželja,
• dostopnost regije in njeno povezanost znotraj regije in navzven,
• močno regionalno identiteto in prepoznavnost v slovenskem in širšem prostoru,
• okrepljeno čezmejno in transnacionalno sodelovanje na temelju skupnih interesov.
RRA Posavje se je v obdobju poročanja z načrtovanimi aktivnostmi usmerjala k realizaciji
osrednjih strateških ciljev, ki so dolgoročni.
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PREDSTAVITEV RRA POSAVJE
Regionalna razvojna agencija Posavje povezuje šest občin posavske statistične regije, v
katerih podpira trajnostno naravnane gospodarske, infrastrukturne, socialne, kulturne in
kreativne dejavnosti. Ob tem spodbuja povezovanje in razvoj partnerskih mrež med različnimi
deležniki, ki s svojimi aktivnostmi skupaj gradijo trajnostni razvoj regije.
Mlada
in
visoko
usposobljena
ekipa
strokovnjakov
z
različnih
področij
snuje, koordinira in izvaja razvojne projekte, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja v
regiji, išče sinergije med projekti ter se povezuje z domačimi in tujimi strokovnjaki.
Zainteresiranim deležnikom svetuje in jim pomaga pridobivati finančne vire za uspešno
pripravo, koordinacijo in izvedbo projektov, poleg tega pa skrbi tudi za promocijo regije,
njenega razvoja in dosežkov tako na nacionalni kot mednarodni ravni.
Regija Posavje leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na
sosednjo Hrvaško. Posavje zajema območje šestih občin: Bistrico ob Sotli, Brežice, Kostanjevico
na Krki, Krško, Radeče in Sevnico. Po površini je druga najmanjša regija v Sloveniji, saj meri le
968 km² in pokriva 4,78 % površine Slovenije. V regiji je približno tretjina urbanega
prebivalstva, medtem ko največji delež regije tvori podeželsko območje, ki zajema hribovit in
gričevnat svet, pa tudi območje Krško-Brežiškega polja, kjer se nahajajo številna naselja.
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ORGANIZIRANOST RRA POSAVJE- ORGANIGRAM
RRA POSAVJE

Služba za regionalni razvoj

Splošne razvojne naloge
RRP 2021-2027

Služba za projektno sodelovanje

Posavska štipendijska
shema
Ukrepi razvojne podpore na območju
Radeče, Trbovlje, Hrastnik

Dogovor za razvoj regije
Izvajanje nalog vodilnega partnerja
LAS Posavje
Garancijska shema Posavje

HI Posavje - spremljanje

Projekti sodelovanja LAS Posavje

Razvoj in promocija turistične ponudbe
vodilne destinacije Čatež in Posavje
e-Gradovi Posavja

INNO Industry – Interreg Europe

Regionalno skrbništvo - SPIRIT

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2020

6

Regionalna razvojna agencija Posavje

PRAVNE PODLAGE DELOVANJA RRA POSAVJE
Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje (Ur. l. RS, št.
95/2014);
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja-ZSRR-2 (Ur. l. RS, št.
20/11, 57/12 in 46/2016);
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/2013, 59/2015,
12/2017);
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/2012, 78/2015);
Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l RS, št. 113/2009);
Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. L. RS št. 16/2013,
78/2015);
Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Ur. l. RS št. 22/2011,
97/2012, 24/2015, 35/2017);
Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje (Ur. l. RS, št. 38/09);
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (UR. list RS, 24/2012);
Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS št. 33/2013,
61/2016);
Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2014-2020 (UR. list RS, št. 34/2014);
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl. US: U-I-34/98, 36/2000);
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1
(10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl. US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl. US:
U-I-343/04-11, 23/2006 Skl. US: U-I-341/05-10 ter ostale spremembe);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno
besedilo, 17/08 in naslednji - v nadaljnjem besedilu ZSPJS),
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, 80/18 in 31/19),
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami, v nadaljnjem
besedilu KPJS),
Uredba za uvrstitev delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in v javnih zavodih v
plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18),
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08, 91/08,
113/09, 22/19),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni
list RS, 53/08, 89/08),
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS,
69/08),
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, 64/08 s spremembami),
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 3/2020),
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•
•
•
•
•
•

Zakon za uravnoteženje javnih financ (U. l. RS št. 40/12 s spremembami), čistopis ZUJFNPB17
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021
(Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, 75/19),
Zakon o varnosti in zdravju na delovnem mestu (ZVZD-1), (Ur. list RS, 43/2011),
Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne
zavode,
Notranji akti RRA Posavje.

POGOSTE KRATICE:
• ARSKTRP: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
• CLLD: Community Lead Local Development (»Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost«)
• DRSP: Društvo za razvoj slovenskega podeželja
• EKSRP: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
• ESPR: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
• ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj
• GSP: Garancijska shema Posavje
• LAS: Lokalna akcijska skupina
• MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
• MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
• MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• MSP: Mala in srednje velika podjetja
• OPO: Obmejna problemska območja
• RRA: Regionalna razvojna agencija
• RRP: Regionalni razvojni program
• SLR: Strategija lokalnega razvoja
• STO: Slovenska turistična organizacija
• SVRK: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
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REGIONALNE RAZVOJNE NALOGE
Podlaga za izvajanje splošnih razvojnih nalog je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja - ZSRR-2, (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016). Dne 12. 1. 2013 je stopil v veljavo
Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 59/2015), ki določa naloge
RRA in pogoje za vpis v evidenco.
Pravilnik o RRA-jih določa, da mora RRA za izpolnjevanje pogojev za opravljanje
nalog v razvojni regiji zagotavljati za opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj
toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas. Resorno
ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred
izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRR-2 so:
• priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa
in regijskih projektov v regiji,
• priprava dogovorov za razvoj regije,
• izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih
razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
• sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev,
• obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih
partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
• prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kadar jih izvaja Slovenski regionalno
razvojni sklad.
ZSRR-2 v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na
regionalni ravni opravljajo v javnem interesu, in to so:
•
•
•
•
•
•
•
•

izvajanje regijske finančne sheme,
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti,
promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
prostorsko planiranje na regionalni ravni in
druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekte po odločitvi pristojnega
ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra.

V letu 2020 se je izvedel postopek izbora za novo programsko obdobje skladno s prvim
odstavkom 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Slednji določa, da
za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona, svet regije za programsko obdobje izbere RRA
po postopku skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna razmerja med svetom
regije in RRA se določijo s pogodbo.
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Letni operativni cilji:
•

strokovna podpora delovanju Sveta regije Posavje, Regionalnemu razvojnemu svetu

•

administrativno-tehnična podpora delovanju Sveta regije Posavje, Razvojnega sveta

•

opravljanje razvojnih nalog RRA na regionalni ravni

•

Izvajanje strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi cilji in
kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev, skladno s prilogo k Pogodbi o opravljanju
splošnih razvojnih nalog, ki je med RRA in pristojnim ministrstvom sklenjena za
programsko obdobje RRP. O vsebini programa in obsegu sofinanciranja se RRA in
ministrstvo dogovorita z letnimi aneksi.

regije Posavje in njegovim odborom, Razvojni mreži ter priprava strokovnih gradiv za
seje organov po navodilih predsednikov organov in v skladu z veljavno zakonodajo, ki
opredeljuje vlogo organov v postopkih,
regije Posavje in njegovih odborov – sklici sej, komuniciranje z javnostjo, organizacija
drugih dogodkov za potrebe delovanja organov,

Skladno s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 59/2015),
ki določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco pri resornemu ministrstvu, bo RRA
zagotavljala izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog. In sicer, za opravljanje splošnih
razvojnih nalog bo zagotovljenih najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni
za polni delovni čas. Prav tako bo RRA resornemu ministrstvu, t. j. MGRT, ki preverja
izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred izplačilom državnega dela
sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog, omogočila preverbo izpolnjevanja
pogojev.

Podlaga za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji Posavje v obdobju 2014-2020 je izdana
Odločba o vpisu v evidenco Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, št. 3030-11/2013/92, z dne
23. 6. 2014 za celotno programsko obdobje 2014-2020.
V letu 2020 je stekel postopek izbora RRA skladno s prvim odstavkom 20. člena ZRSRR-2. Na
podlagi izvedenega postopka je RRA Posavje prejela Odločbo o vpisu v evidenco
Regionalnih razvojnih agencij pri MGRT, št. 3030-36/2020/30, z dne 18. 12. 2020,
za celotno programsko obdobje 2021-2027.
Članstvo RRA Posavje v organih na državni/regionalni/čezmejni/ transnacionalni
ravni:
-

Nacionalni odbor za transnacionalne programe ter med regionalni program Interreg
Europe in Interact v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja,
Fokusna skupina funkcionalna urbana območja in nizkoogljična družba, prenova
Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
Združenje regionalnih razvojnih agencij – RRA GIZ,
Kohezijska mreža pri SVRK,
Odbor za spremljanje programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška,
Delovna skupina za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v Republiki
Sloveniji, za večletni finančni okvir ESPR za obdobje 2021-2027.
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Svet regije Posavje
V obdobju poročanja se je Svet regije Posavje sestal na eni izredni seji, treh rednih sejah in
petih dopisnih sejah.
Predsedovanje Svetu regije Posavje je maja 2020 za obdobje enega leta prevzel g. Miran
Stanko, župan Občine Krško; do takrat pa je predsedoval g. Ladko Petretič, župan občine
Kostanjevica na Krki.

Razvojni svet regije Posavje
Naloge RSR so:
- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa,
- sprejem Regionalnega razvojnega programa,
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
- sklepanje dogovorov za razvoj regije,
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.
Skladno s Poslovnikom je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje predsednik Sveta regije
Posavje, podpredsednika pa sta predstavnik gospodarstva in nevladnih organizacij.
Razvojni svet regije Posavje se je v obdobju poročanja sestal na 6 dopisnih sejah.
Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija:
- Aktivno sodelovanje na rednih in izrednih sejah.

Upravni odbor RRA Posavje
Upravni odbor šteje osem članov in je sestavljen iz šestih predstavnikov občin ustanoviteljic, pri
čemer vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega
predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje
Razvojni svet regije Posavje. Člani upravnega odbora so imenovani oziroma izvoljeni za 4-letno
mandatno obdobje in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Upravni odbor deluje v naslednji sestavi:

Predsednica:
-

direktorica OU občine Bistrica ob Sotli, ga. Anica Bercko

-

predstavnica občine Brežice, ga. Patricia Čular
direktorica OU občine Kostanjevica na Krki, ga. Judita Lajkovič
direktorica OU občine Krško, ga. Melita Čopar
direktorica OU občine Radeče, ga. Marjetka Lipec
direktor OU občine Sevnica, g. Zvone Košmerl
predstavnik zainteresirane javnosti, direktor GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško,
g. Darko Gorišek
predstavnica zaposlenih RRA Posavje, ga. Nataša Šterban Bezjak.

Člani:

-
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UO v tej sestavi je bil konstituiran dne 20. 11. 2018 za obdobje 4 let, in sicer od 20. 11. 2018
do 19. 11. 2022.
V obdobju poročanja je imel Upravni odbor RRA Posavje 2 izredni seji, 4 redne seje in 1 dopisno
sejo.

Članstvo RRA Posavje
- RRA GIZ
RRA Posavje je član združenja regionalnih razvojnih agencij. V obdobju poročanja smo se
člani združenja sestali na 11 sejah, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko.
- LAS Posavje
RRA Posavje je ena izmed članov javno zasebnega partnerstva za izvajanje pristopa CLLD in
hkrati tudi vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje.
- Čezmejno združenje za Evropsko teritorialno sodelovanje – TERIS
RRA Posavje je ena izmed članic tega združenja, skupaj s še 12 RRA-ji iz Slovenije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine ter Srbije. Gre za teritorialni razvojni dialog v Savskem bazenu.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Obveščanje splošne in strokovne javnosti izvajamo na RRA Posavje s pomočjo lastne spletne
strani,
elektronske
in
navadne
pošte,
Facebook
profilov
(RRA
Posavje:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011292612019, LAS Posavje: Lokalna akcijska
skupina Posavje 2014-2020 | Facebook, Posavje polno priložnosti: Posavje - polno priložnosti
| Facebook, Posavska štipendijska shema: Posavska Štipendijska Shema | Facebook, preko
zakupljenih strani v regionalnem časopisu Posavski obzornik ter na www.posavje.info in
www.lokalno.si.
V obdobju poročanja je RRA Posavje v Posavskem obzorniku objavila:
- Objava Javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS
Posavje v letu 2020 skladov EKSRP, ESRR in ESPR (29.4.2020);
- Objava javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in
ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto
2020 (29.4.2020) in
- Objava prostih kadrovskih štipendij delodajalcev v okviru Regijske štipendijske sheme
Posavske regije za šolsko leto 2020/2021 (24.6.2020);
- Objava Javnega razpisa Garancijske sheme Posavje (3.9.2020);
- Objava Javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko
leto 2020/2021 (3.9.2020);
- Objava Javnega razpisa za direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje
(29.10.2020);
- Objava novoletnega voščila (23. 12. 2020).
V obdobju poročanja pa smo pripravili obvestila za medije na sledeče teme:
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-

-

-

-

-

Obvestilo o poteku izredne seje Sveta regije Posavje in vabilo k izjavi za medije
posavskih županov;
Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega
pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2020;
Obvestilo o poteku 83. redne seje Sveta regije Posavje in vabilo k izjavi za medije
posavskih županov;
Obvestilo o udeležbi RRA Posavje na srečanju partnerjev ter prvem študijskem obisku
projekta INNO INDUSTRY, ki je potekalo v kraju Krems, Avstrija;
Obvestilo o objavi Javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo –
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na
območju občin Hrastni, Radeče in Trbovlje v letu 2020;
Obvestilo o objavi Javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za
regionalni razvoj;
Obvestilo o izvedbi delavnice na temo Podpore preoblikovanju industrije 4.0 z namenom
izboljšanja regionalnih in nacionalnih politik v okviru projekta INNO INDUSTRY pod
okriljem INTERREG EUROPE;
Obvestilo in vabilo na mednarodni dogodek SEEMEET Slovenia 2020, ki je organiziran v
okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju
2013-2020, in sicer 21. in 22.10.2020 v Mariboru;
Obvestilo o objavi Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme
Posavja, ki ga RRA Posavje objavlja skupaj s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in
Delavska hranilnica d.d.;
Obvestilo o potrjenem projektu sodelovanja Centri interpretacije zavarovanih območij;
Obvestilo o objavi Javnih razpisov za mikro, mala in srednja podjetja na problemskih in
obmejnih problemskih območjih;
Sporočilo o zaključenem zadnjem javnem pozivu za sofinanciranje operacij iz sredstev
kmetijskega (EKSRP), ribiškega (ESPR) in regionalnega (ESRR) sklada, kjer je UO LAS
Posavje potrdil 9 novih projektov;
Obvestilo o sklicu 86. redne seje Sveta regije Posavje, ki je potekala 7.9.2020;
Obvestilo o pričetku izvajanja digitalizacije gradov, ki bo izvedeno v sklopu operacije egradovi Posavja, ki je bila prijavljena na Javni razpis MGRT za preoblikovanje turistične
ponudbe v vodilnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19 in je
bila odobrena 9.9.2020;
Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor direktorja Regionalne razvojne agencije
Posavje;
Obvestilo o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Regionalne razvojne agencije, mag.
Nataše Šerbec, ki jo je imenoval Upravni odbor RRA Posavje z dnem 1.11.2020;
Obvestilo o potrditvi prvih dveh operacij 4. javnega poziva Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo in dodatna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj;
Obvestilo o izvedbi spletne konference namenjene pogledu strateških usmeritev iz
strateškega dela Regionalnega razvojnega programa in umestitvi razvojnih vsebin v
novo finančno perspektivo 2021-2027;
Vabilo k sodelovanju na zaključni novinarski konferenci projekta Pametne vasi za jutri,
ki je potekala preko spletne aplikacije zoom;
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-

Obvestilo o zaključku dve leti trajajočega projekta Pametne vasi za jutri, ki je bil odobren
na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine, projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi EKSRP.

CILJI IN AKTIVNOSTI V LETU 2020
1. PROGRAMSKA PODROČJA DELOVANJA RRA POSAVJE
Temelj programskih področij delovanja RRA Posavje predstavljata:
• Služba za regionalni razvoj in
• Služba za projektno sodelovanje
Pravno podlago za izvajanje nalog predstavljajo: 18. in 19. člen Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016); Pravilnik o
regionalnih razvojnih agencijah (U.L. RS št. 3/2013, 59/2015) in Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št. 95/2014).
Naloge v okviru programskih področij:
• neposredno izvajajo zaposleni na RRA Posavje preko dnevnih delovnih aktivnosti,
sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih organov, dela v
koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih upravah občin in lokalnih
razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev vzpostavljenih z gospodarskimi
družbami in drugimi organizacijami.
•

Del nalog v javnem interesu se izvaja skozi samostojne projekte v javnem interesu, katerih
vodje so zaposleni na RRA Posavje. Ti projekti so bili ali bodo kot projekti potrjeni v okviru
letnih planov dela RRA Posavje ali s posamičnimi sklepi Upravnega odbora RRA Posavje. Del
sredstev za njihovo izvajanje na podlagi teh sklepov in posebnih pogodb zagotavljajo občine
ustanoviteljice RRA Posavje.
V 2020 smo izvajali naslednje projekte:
1. Posavska štipendijska shema 2007-2013 - spremljanje
2. Regijska štipendijska shema 2016-2022
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture
4. Garancijska shema Posavje
5. Spremljanje LAS 2007-2013
6. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020
7. Projekti sodelovanja LAS Posavje:
o sklad EKSRP:
o »Pametne vasi za jutri« in
o »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«,
o sklad ESPR: »Ocenjevanje ribjih izdelkov«.
8. Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027
9. Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2014-2020
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10. Program ukrepov na problemskem območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik 20132020
11. Izvajanje aktivnosti za doseganje trajnosti projekta Razvoj in promocija turistične
ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje
12. Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P«
13. Operacija »e-Gradovi Posavja«
14. INNO INDUSTRY – INTEREG EUROPE
15. Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti
Poleg nalog, ki se izvajajo v okviru navedenih dveh programskih področij, RRA Posavje skrbi
tudi za udejstvovanje v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja – prijave na odprte
razpise, kot tudi za med-regijsko povezovanje, sodelovanje ter izmenjava znanja in dobrih
praks.

1.1 SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni, ki jih opredeljuje 18. člen ZSRR-2 so:
•
•
•
•
•
•
•

priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa
in regijskih projektov v regiji,
priprava dogovorov za razvoj regije,
izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih
razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev,
obveščanje,
splošno
svetovanje,
popis projektnih idej ter usmerjanje
razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih
projektov,
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kadar jih izvaja Slovenski regionalno
razvojni sklad.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11,
57/12 in 46/2016) v svojem 21. členu določa, da se naloge RRA iz 18. člena tega
zakona financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna, ob upoštevanju
števila upravičenih zaposlenih na splošnih razvojnih nalogah na regionalni ravni,
glede na število prebivalcev in število občin v regiji. Podrobnejša merila iz prejšnjega
stavka in normative določi minister s pravilnikom iz osmega odstavka 20. člena tega
zakona. Sofinanciranje iz državnega proračuna se določi s pogodbo, ki jo za programsko
obdobje skleneta ministrstvo in RRA na podlagi ocene vrednosti splošnih razvojnih nalog na
regionalni ravni v višini 60 odstotkov potrebnih sredstev na letni ravni. Plačilo po pogodbi se
izvede glede na dejansko opravljeno delo.
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Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje
2014–2020: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje
regijskih projektov v regiji
Letni operativni cilji:
• sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov,
• aktivna vloga pri izvajanju programskih dokumentov na nivoju države in s tem regijskih
projektov,
• spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega
programa 2014-2020,
• priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor
za razvoj regije,
• podajanje pripomb na ključne dokumente na državni ravni, ki so podlaga za izvajanje
projektov, ter ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov.
RRP regije Posavje 2014-2020 sta na podlagi prejetega mnenja MGRT (10. 3. 2015) potrdila
Razvojni svet regije Posavje (4. 6. 2015) in Svet regije Posavje (5. 6. 2015).
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, 69/12) določa, da RRA kot
administrativno strokovno telo za Razvojni svet (v nadaljevanju Svet) izvaja sledeče naloge:
• Svet spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev RRP in po potrebi predlaga njegove
spremembe. Za postopek priprave sprememb RRP se smiselno uporabljajo določbe te
uredbe, ki urejajo postopek priprave RRP,
• za spremljanje izvajanja RRP je odgovoren svet, ki sprejema letna in končno poročilo o
izvajanju RRP, ki jih pripravi RRA,
• RRA pripravi Letno poročilo, ki se predloži ministrstvu v treh mesecih po koncu
koledarskega leta, končno poročilo pa v šestih mesecih po poteku programskega
obdobja.
RRA Posavje je v rokih pripravila Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 20142020. V obdobju poročanja je RRA Posavje pripravila:
▪

Letno poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa
2014–2020.

Poročilo o izvajanju RRP za leto 2019 je bilo pripravljeno skladno s 22. členom uredbe in
usklajeno s skrbnikom regije na MGRT. Razvojni svet regije Posavje je na svoji 17. dopisni seji
dne 6.3.2020 potrdil Poročilo o izvajanju RRP za leto 2019, ki se je dne 11.3.2020 posredoval
skupaj s sklepom na MGRT.
RRA Posavje spremlja razvojne dokumente države, izvedbene dokumente, zakonske predloge
in podzakonske akte, ki vplivajo bodisi na izvajanje dejavnosti in aktivnosti v regiji bodisi vplivajo
na izvajanje začrtanih projektov v okviru RRP-ja in dogovora za razvoj regije. Vse predloge
uskladi s posameznimi deležniki v regiji, ki se jih dotična problematika, dokument ali zakonodaja
dotika.
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Začetek priprave Regionalnega razvojnega programa
regije Posavje 2021–2027
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni in
je pripravljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št.
20/11, 57/12) ter Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/12 in 78/15).
Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del
vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti
regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne
specializacije regije. Programski del vsebuje programe za spodbujanje razvoja regije s časovnim
in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti
izvajanja regionalnega razvojnega programa.
Razvojni svet regije Posavje je sprejel Program priprave RRP na svoji 12. seji, dne 25. 7. 2018.
V letu 2019 se je izdelal osnutek Strateškega dela RRP 2021-2027, ki zajema:
• analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti
regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru,
• opredelitev vizije razvoja regije,
• opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije,
• opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije,
• opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov
podatkov za spremljanje kazalnikov.
Skladno s sprejetim programom priprave RRP 2021-2027 se je začel postopek priprave RRP.
Glede na napovedano spremembo dinamike in rokov priprave strateškega dela in programskega
dela RRP se je sam program priprave dopolnil in uskladil na zadnji seji Razvojnega sveta regije
Posavje (14. redna seja z dne 12.6.2019). Konec meseca decembra 2019 je bil posredovan
strateški del RRP na MGRT v pregled in dopolnitev s strani resorjev.
RRA Posavje je na podlagi poziva MGRT pripravila in zbrala vse projekte, ki so pripravljeni za
izvedbo ali se že izvajajo (obdobje upravičenosti od 1.2.2020) in jih posredovala na MGRT.
Skladno z izhodišči za programiranje smo novosti s tega področja predstavili na redni seji Sveta
regije Posavje, ki je potekala dne 7.9.2020.
Pripravili in uskladili smo nabor projektov za NOO in VFO 2021-2027, ki bo podlaga za prvi
osnutek programskega dela RRP.
Na podlagi navedenega smo z namenom priprave prvega osnutka programskega dela RRP
organizirali spletne konference po vseh 5 razvojnih prioritetah:
-

Gospodarsko močno in pametno Posavje
Družbeni razvoj Posavja
Zeleno in nizkoogljično Posavje
Mobilno in dostopno Posavje
Skladen prostorski razvoj – povezana mesta in podeželje.
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Do konca leta smo tako pripravili drugi osnutek RRP 2021-2027 in ga posredovali na MGRT. Le
ta vsebuje:
skupno okvirno finančno oceno vrednosti RRP;
• opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete z:
- opisom predvidenih aktivnosti, s katerimi se bo izvajal ukrep,
- časovnim načrtom za izvedbo,
- okvirnim finančnim ovrednotenjem in predvidenimi viri financiranja,
- prikazom kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov;
• opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP;
• opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP
ter
• predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt
okvirno predstavljen.
RRP 2021-2027- 2. osnutek je objavljen na spletni stran www.rra-posavje.si.

Dogovor za razvoj regije Posavje
Letni operativni cilji:
•
•

priprava in usklajevanje dopolnitev dogovora za razvoj regije,
sklenitev in izvajanje dogovora za razvoj regije.

V skladu z določili 11. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS št. 69/12)
se regionalni razvojni program uresničuje z dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za
štiriletno obdobje. Dogovor za razvoj regije je dokument, v katerem so zapisani ključni razvojni
regijski projekti, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in
prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijsko razvojno
specializacijo. O vsebini dogovora mora biti sklenjen sporazum med regijo in državo.
Razvojni svet regije je na 17. dopisni seji z dne 6.3.2020 in Svet regije na 84. dopisni seji z dne
10.3.2020 potrdil dodatek št. 2 k dogovoru k dogovoru za razvoj razvojne regije Posavje. V letu
2020 so potekale manjše in večje dopolnitve obrazca 2, skladno z usklajevanje vlog za
neposredno potrditev operacij in usklajevanja s posameznimi resorji.
Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regije je RRA Posavje izvajala spremljanje
projektov, ki se že izvajajo in imajo odločitev o podpori:
•

Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA
POSAVJE, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO
udeležba MDDSZ 430.435,77 EUR – podpisana pogodba in se že izvaja do 31.10.2022.

•

Projekt: Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost
projekta 470.388,68 EUR, od tega 84.824,19 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR
sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba). Projekt je zaključen

•

Projekt: Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost
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projekta je 854.535,87 EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, 504.535 EUR občinskih sredstev.
•

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško,
nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 2.146.813,00 EUR, od tega
724.976,00 EUR občinskih sredstev in 1.421.837,00 EUR sredstev državnega proračuna
(EU sredstva + SLO udeležba).

•

Projekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna
vrednost projekta 1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in
1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

Iz dogovora za razvoj regije se je za naslednje projekte izvajala koordinacija, postopek
sprememb in dopolnitev projektnih predlogov ter spremljanje priprave vlog za neposredno
potrditev operacij:
•

Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – Upravljanje vodotokov in poplavnih
gozdov (Krakovski gozd), nosilec projekta: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, partnerji:
Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, skupna vrednost projekta
2.488.678,29 EUR, EU 1.990.942,63 EUR in 497.735,66 EUR SLO udeležba.

•

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče,
nosilec projekta: Občina Radeče, skupna vrednost projekta 1.204.672,27 EUR, od tega
0,00 EUR občinskih sredstev in 1.204.672,27 EUR sredstev državnega proračuna (EU
sredstva + SLO udeležba).

•

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica,
nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 2.150.000,00 EUR, od tega
50.000,00 EUR občinskih sredstev in 2.100.000,00 EUR sredstev državnega proračuna
(EU sredstva + SLO udeležba).

•

Projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob
Sotli, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 4.868.999,67 EUR, od
tega 276.667,31 EUR občinskih sredstev in 4.592.332,36 EUR sredstev državnega
proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

•

Projekt: Hidravlična izboljšava v občini Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna
vrednost projekta 1.748.098,32 EUR, od tega 30.000,00 EUR občinskih sredstev in
1.718.098,32 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

•

Projekt: Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: Občina
Brežice, skupna vrednost projekta 2.941.692,35 EUR, od tega 682.993,23 EUR
občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva +
SLO udeležba).

•

Projekt: Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi,
nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 1.692.532,63 EUR, od tega
388.698,51 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna
(EU sredstva + SLO udeležba).
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•

Projekt: Kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki, nosilec projekta Občina Krško,
skupna vrednost projekta 5.196.044,40 EUR, od tega 879.037,24 EUR občinskih
sredstev in 4.317.007,16 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO
udeležba).

Skupna vrednost zaprošenega sofinanciranja predlaganih projektov je skupaj 21.627.896,28
EUR, kar predstavlja EU + SLO udeležba. Skupna vrednost projektov znaša
24.044.842,87 EUR.
V začetku leta so potekal teritorialni dialog za projekte iz dogovora za razvoj regije, nadalje pa
se zaradi epidemije niso več izvajali. RRA Posavje je rako redno mesečno spremljala vse projekte
iz dogovora za razvoj regije in skupaj usklajevala manjše ali večje spremembe projektov iz
dogovora za razvoj regije Posavje.
V letu 2020 sta bili izdani 2 odločitvi o podpori, in sicer za naslednja projekta:
•

Projekt: Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost
projekta je 854.535,87 EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, 504.535 EUR občinskih sredstev.

•

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško,
nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 2.146.813,00 EUR, od tega
724.976,00 EUR občinskih sredstev in 1.421.837,00 EUR sredstev državnega proračuna
(EU sredstva + SLO udeležba).

Ostali projekti iz prednostne naložbe 6.1. so bili oddani v roku in so v fazi pregledovanja in
usklajevanja vloge z MOP.
Projekti iz prednostne naložbe 4.4. – kolesarske povezave pa je bil rok za oddajo popolnih vlog
podaljšan na 31. 1. 2021.
Od Direkcije RS za vode smo prejeli usklajen projekt na Obrazcu 2, ki ga bo obravnaval RSR, in
sicer gre za zamenjavo projekta Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – upravljanje
vodotokov in poplavnih gozdov z novim projektom, katerega nosilec je Direkcija RS za vode:
Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki.

Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju
postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javnozasebnega partnerstva v okviru teh projektov
Garancijska shema Posavje
Garancijska shema Posavje deluje v okviru dejavnosti RRA Posavje od leta 2000. Glavni cilj
sheme je pospešiti razvoj malega gospodarstva s pomočjo dajanja garancij in posojil z
ugodnejšo obrestno mero. Premoženje sheme sestavljajo sredstva iz proračuna Občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. V letu poročanja je bila
izvedena prenova garancijske sheme, ki pokriva tudi potrebe gospodarstva, zato so v
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prenovljeni garancijski shemi sredstva še vedno namenjena za pred-financiranje projektov,
poleg tega pa tudi za financiranje investicij in obratnih sredstev, s čimer ohranjamo namen
garancijske sheme, ki je zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
Covid-19, izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje
razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti in povečanje
investicijske aktivnosti v regiji.
Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP je bil objavljen 26.6.2020 v višini 957.300,00
EUR kreditnega potenciala in 765.840,00 EUR garancijskega potenciala v sodelovanju z Novo
ljubljansko banko d.d. in Delavsko hranilnico d.d.. Rok prijave na razpis je bil do porabe sredstev
posamezne Občine glede na razpisana sredstva oz. do datuma zaprtja razpisa, ki je bil
16.11.2020. Od Ministrstva za finance smo v mesecu septembru prejeli obvestilo, da se
veljavnost vseh shem de minimis, sprejetih na podlagi Uredbe 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, ki so veljale do 31.12.2020, podaljšajo do 31.12.2023.
Na javni razpis
hranilnici d.d. v
Za zavarovanje
43.128,00 EUR,

je prispela ena vloga podjetja iz Senovega, ki je najelo kredit pri Delavski
višini 53.910,00 EUR z ročnostjo kredita 60 mesecev za nakup nepremičnine.
kredita je kreditni odbor GSP odobril izdajo garancije RRA Posavje v višini
kar predstavlja 80 % odobrenega kredita z rokom veljavnosti 31.12.2025.

V mesecu novembru je bil javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSP podaljšan do porabe
sredstev posamezne občine oz. najkasneje do 30. 11. 2021. Na razpolago je 903.390,00 EUR
kreditnega potenciala in 722.712,00 EUR garancijskega potenciala.
Letni operativni cilji:
• izvajanje Garancijske sheme Posavja;
• število podeljenih garancij GSP.

Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske
razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev
RRA Posavje bo opravljala strokovno in administrativno tehnično podporo
naslednjim organom:
•
•
•
•
•

Razvojni svet regije Posavje,
Svet regije Posavje,
Razvojni svet vzhodne kohezijske regije,
Regijska razvojna mreža,
Vodenje odborov Razvojnega sveta regije Posavje in sicer:
- Odbor za gospodarstvo,
- Odbor za turizem in kulturo,
- Odbor za človeške vire in kakovost življenja,
- Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo,
- Odbor za razvoj podeželja,

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2020

21

Regionalna razvojna agencija Posavje

•

Komisija za podeljevanje štipendij s področja kulture.

Regijsko razvojno mrežo sestavlja 19 institucij na regionalni ravni.
RRA Posavje v okviru vseh organov opravlja administrativno tehnične in strokovne naloge.

Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter
usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju,
prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov
Letni operativni cilji:
•
•
•
•

•

obveščanje javnih in zasebnih subjektov o aktualnih razpisih – ciljno usmerjenih glede na
vrsto upravičencev,
mreženje podjetij z visokošolskimi, raziskovalnimi, svetovalnimi in mednarodnimi
institucijami za izmenjavo znanj, izkušenj, izpeljavo skupnih razvojnih projektov, odpiranje
novih poslovnih priložnosti ter vzpostavitev novih razvojnih povezav,
svetovanje in pomoč javnim in zasebnim subjektom pri pripravi projektov za prijavo na javne
razpise, ki bodo razpisani na nivoju države, občin in RRA Posavje,
sodelovanje tako z državnimi kot z lokalnimi ustanovami s področja gospodarstva (SPIRIT,
obrtne zbornice, gospodarska zbornica, podjetniški centri…) in občinami pri promociji
poslovnih con ter ostale javne infrastrukture in pomoč pri iskanju neposrednih tujih
investitorjev,
svetovanje in pomoč pri pripravi projektov gospodarskih družb ali javnih zavodov za prijavo
na javne razpise (vključeni tudi projekti, katerih prijavitelj je RRA Posavje);

Aktivnosti v okviru svetovalne dejavnosti so usmerjene v podporo zasebnim in javnim subjektom
pri realizaciji njihovih ciljev, projektom pri pridobivanju nepovratnih sredstev EU in državnih
pomoči. Dejavnost svetovanja so obsegala strokovno podporo potencialnim prijaviteljem na
programe, ki se nanašajo na področje razvoja človeških virov s Posavsko štipendijsko shemo in
razvoju podeželja, vezano na razpise LAS Posavje.
RRA Posavje izvaja naslednje aktivnosti obveščanja:
• spremljanje aktualnih razpisov ter informiranje podjetnikov telefonsko in preko
elektronske pošte v zvezi z aktualnimi razpisi na področju gospodarstva, javnega
sektorja, podeželja, človeških virov, okolja in prostora (razpisi Slovenskega
podjetniškega sklada, razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada, MGRT, SID
banke, MKGP iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020) ter objava na spletni
strani www.rra-posavje.si, ter Facebook strani RRA Posavje,
• spremljanje aktualnih razpisov ter informiranje turističnih ponudnikov v zvezi z
aktualnimi razpisi na področju turizma,
• spremljanje aktualnih dogodkov na področju turizma ter pošiljanje obvestil turističnim
subjektom o aktualnih dogodkih preko elektronske pošte na področju turizma v Posavju
in objava na spletni strani www.posavje.com ter Facebook strani Posavje Polno
Priložnosti,
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•
•

informiranje o aktualnih zadevah v zvezi s sredstvi CLLD (gradiva z delavnice MKGP
glede upravičenih stroškov za CLLD) in objava na spletni strani www.las-posavje.si ter
Facebook strani LAS Posavje,
organizacija delovnih sestankov, posvetov, konferenc glede na aktualnost bodisi razpisa
ali problematike.

RRA Posavje je pripravila 2 vlogi na javna razpisa in sicer:
- Posavje polno priložnosti – 3P = Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020«
-

E-gradovi Posavja - Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in
razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

RAZVOJNE NALOGE SLUŽBE ZA PROJEKTNO SODELOVANJE
ZSRR-2 v svojem 19. členu opredeljuje tudi druge razvojne naloge države, ki se na
regionalni ravni opravljajo v javnem interesu, in to so:
•
•
•
•
•
•
•
•

izvajanje regijske finančne sheme,
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti,
promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
prostorsko planiranje na regionalni ravni in
druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega
ministrstva in zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra.

Za izvedbo opredeljenih nalog, se skladno z zakonom izvede postopek javnega razpisa, na
podlagi katerega pristojni minister podeli javno pooblastilo izbrani pravni osebi, ki izkaže
usposobljenost za opravljanje teh nalog, če ni z zakonom, ki ureja posamezno nalogo, določeno
drugače. Med merili javnega razpisa se upoštevajo izkušnje in usposobljenost za izvajanje nalog.
Pooblaščena pravna oseba se vključi v regijsko razvojno mrežo.
RRA Posavje je v letu 2020 nadaljevala z izvajanjem sledečih razvojnih nalog države, ki so v
interesu javnosti:

1.2.1 Posavska štipendijska shema
Operacijo Posavska štipendijska shema izvajamo skladno z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1,
Ur.l.RS št. 56/2013) in Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur.l.
RS, št. 20/11, 57/12 in 46/2016).
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Posavska štipendijska shema 2007-2013
Regionalna razvojna agencija Posavje je za izvajanje projekta Posavska štipendijska shema v
prejšnji finančni perspektivi 2007-2013, pridobivala sredstva Evropskega socialnega sklada in
sicer na podlagi letnih prijav na javne razpise, ki jih je objavljal Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad RS. Na podlagi uspešnih kandidatur na razpise Sklada smo izvajali
Posavsko štipendijsko shemo kot samostojno operacijo za naslednja šolska/študijska leta:
2008/2009, 2008/2009 – dodatni razpis, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014 in 2014/2015.
Z zaključkom finančne perspektive 2007-2013 so vsem štipendistom Posavske štipendijske
sheme, ne glede na letnik oziroma zaključek izobraževalnega programa, z dnem 30.9.2015
prenehale pogodbe o štipendiranju. Ne glede na to pa nas pogodbene obveznosti zavezujejo,
da operacije spremljamo do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Tako je potrebno še naprej
spremljati morebitne nove nepravilnosti, vzpostavljati terjatve do štipendistov oz. delodajalcev
in kvartalno poročati o vračilih sredstev za že nastale in poročane nepravilnosti za vse vključene
štipendiste.
Regijska štipendijska shema 2016-2022
Regijska štipendijska shema temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme, Ministrstvom
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).
Projekt se izvaja na območju celotne Slovenije, saj se z njegovim izvajanjem spodbuja razvoj
človeških virov in razvoj gospodarstva za skladnejši razvoj regij. Prvi začetki izvajanja
štipendijskih shem so se pričeli v Posavju v letu 2002, z letom 2008 pa se je projekt začel
izvajati na območju celotne Slovenije, saj je bil prepoznan kot učinkovit na državnem nivoju. S
projektom se želi približati zaposlitvene potrebe delodajalcev mladim v posameznih regijah,
usmerjati mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi, spodbuditi delodajalce k
dolgoročnemu načrtovanju kadrov s pomočjo štipendiranja, izboljšati kompetence za
zmanjšanje neskladij na trgu dela, uskladiti ponudbo in povpraševanje na trgu dela ter povečati
zaposljivosti mladih.
Izvajanje regijskih štipendijskih shem je v OP EKP 2014-2020 uvrščeno v prednostno os 10:
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost s specifičnimi cilji:
•
Povečanje vključenosti manj vključenih v vseživljenjsko učenje
•
Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in
potrebami trga dela
•
Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostnemu poklicnemu usmerjanju za
šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema
•
Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja
•
Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja konkurenčnost in usposobljenost
izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega
sklada.
RRA Posavje bo operacijo »Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija« izvajala
do 31. 10. 2022, zadnje izplačilo MDDSZ se lahko izvede najkasneje do 31.12.2022.
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V letu poročanja sta bila odprta dva javna razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij
delodajalcem. Do 30.9.2020 je bil odprt javni razpis za šolsko/študijsko leto 2019/2020, v
mesecu februarju 2020 pa je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021 z rokom prijave od 1.9.2020 do porabe
sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2021.
Prejeli smo 7 vlog na javni razpis za šolsko/študijsko leto 2019/2020, 36 vlog na javni razpis za
šolsko/študijsko leto 2020/2021 in 66 vlog za nadaljevanje sofinanciranja vlagateljev, ki so se
prvič prijavili na javne razpise v šolskem/študijskem letu 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020.
Konec leta je bilo v regijsko štipendijsko shemo od začetka izvajanja v letu 2017 vključenih 83
delodajalcev s 181 štipendisti, od tega je 124 aktivnih, kar pomeni, da se še izobražujejo in
delodajalci zanje prejemajo sofinancirano kadrovsko štipendijo.
Na objavljen javni poziv za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto
2020/2021 smo prejeli 17 potreb delodajalcev. »Proste« štipendije so objavljene na spletni
strani RRA Posavje, v Izmenjevalnici spletne strani Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS ter v mesecu juniju v regijskem časopisu Posavski
obzornik. V mesecu novembru 2020 pa smo na spletni strani RRA Posavje objavili javni poziv
delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah že za šolsko/študijsko leto 2021/2022.
Štipendije za nadarjene s področja kulture
V sodelovanju z občinami Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Radeče ter skladno s
Pravilnikom o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in
Občine Sevnica, je RRA Posavje septembra 2020 objavila javni razpis štipendij za študij v tujini
za šol. l. 2020/2021.
Na razpis se je prijavilo 15 kandidatov, in sicer 2 iz občine Krško, 5 iz občine Brežice, 6 iz občine
Sevnica in 2 iz občine Radeče. Vloga ene kandidatke iz občine Brežice je bil zavrnjena, saj pri
ocenjevanju vloge ni dosegla minimalen prag točk za dodelitev štipendije, vsem ostalim pa je
strokovna komisija odobrila štipendije za šol. leto 2020/2021. Naknadno se je 1 kandidat iz
občine Sevnica odpovedal štipendiji, ker je prejel štipendijo Ministrstva za kulturo. Štipendijo za
nadarjene s področja kulture tako v šol. letu prejema 13 štipendistov – 2 iz občine Krško, 4 iz
občine Brežice, 5 iz občine Sevnica in 2 iz občine Radeče.
V obdobju poročanja poteka izvajanje, ki zajema tekoče spremljanje štipendistov, mesečna
nakazila štipendij, komunikacijo s štipendisti in hrambo dokumentacije.
Letni operativni cilji:
• Spremljanje nepravilnosti po pogodbenih obveznostih za operacije v Posavski štipendijski
shemi 2007–2013;
• Izvajanje regijske štipendijske sheme 2016–2022,
• Izvajanje štipendiranja za posameznike, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na
področju kulturne dediščine.
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1.2.2 Ukrepi razvojne podpore na območju občin Radeče, Trbovlje in
Hrastnik
Problemsko območje z visoko brezposelnostjo po ZSRR-2 je bilo določeno in utemeljeno s
Sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Uradni list RS, št. 63/13).
Instrumenti in ukrepi v Programu spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 so:
- podjetno v svet podjetništva HRT,
- finančne spodbude za novonastala podjetja,
- investicije v razvoj: MSP in velika podjetja in
- koordinacija, promocija ter skrbnik programa.
Programe spodbujanja konkurenčnosti izvajajo MGRT in njegove izvajalske institucije (Slovenski
regionalno razvojni sklad in Slovenski podjetniški sklad), pristojne regionalne razvojne agencije
(RRA) in lokalne razvojne institucije v regijski razvojni mreži. RRA in lokalne razvojne institucije
v regijski razvojni mreži lahko izvajajo posamezne instrumente programa v skladu s 25. členom
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Poleg zgoraj omenjenih se na problemskem območju v obdobju 2013-2020 izvaja ukrep vračilo
plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) ter ukrep 3 davčne olajšave za zaposlovanje in
investiranje na podlagi 28. člena ZSRR-2.
Ukrep spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 se bo
izvajal v letih 2018 -2020 iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 z dodelitvijo
sredstev lokalnim akcijskim skupinam (LAS), na področju katerega je problemsko območje v
okviru novega mehanizma EU za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Lasu Posavje, je za
problemsko območje - Občino Radeče, z odločbo št.: 33151-9/2015/31 z dne 13.9.2016,
dodeljena pravica do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada v znesku 254,151,00
EUR in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 9.733,00 EUR.
Skladno s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 2013‒2020 (v nadaljevanju Program) je RRA Posavje
opravljala naslednje naloge:
o
strokovne, tehnične in organizacijske naloge ter zagotavljanje prostorske
podpore pri izvajanju Programa;
o
sodelovanje pri pripravi Programa in sodelovanje pri pripravi sprememb in
dopolnitev Programa;
o
poročanje o izvajanju aktivnosti in nalog;
o
v sodelovanju z MGRT informiranje potencialnih prijaviteljev na javne razpise
v okviru izvajanja Programa;
o
sodelovanja pri izvajanju razpisov, ki jih vodi MGRT, skladno z vsakokratnimi
zahtevami in navodili MGRT;
o
svetovanje potencialnim prijaviteljem v zvezi s Programom;
o
izvedba posameznih svetovalnih delavnic na temo posameznih javnih
razpisov skladno s Programom;
o
priprava letnih poročil o izvajanju Programa v sodelovanju z MGRT;
o
sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije in pri posredovanju
informacij, skladno s Programom;
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o

o
o
o

o
o
o

sodelovanje pri spremljanju izvajanja pogodb do izpolnitve vseh pogodbenih
obveznosti prejemnikov sredstev (npr. zaposlitev oseb v treh letih po
zaključku investicije, petletna prisotnost investicije v regiji) skladno z
usmeritvami skrbnikov pogodb;
poročanje o rezultatih pogodb (doseganje kazalnikov), skladno s Programom;
vzdrževanje evidenc in priprava posameznih poročil v zvezi s Programom;
pomoč prijaviteljem pri uveljavljanju davčnih olajšav za investiranja in
spodbud za zaposlovanje v skladu s sklepom Vlade RS z dne 26.7.2013, št.
00726-19/2013;
usklajevanje dejavnosti ministrstev na območju izvajanja Programa;
sodelovanje pri vrednotenjih Programa in
druge naloge po nalogu MGRT v skladu s Programom.

Navedene aktivnosti ne spadajo med splošne razvojne naloge regionalnih razvojnih agencij po
18. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče
V okviru instrumenta Podjetno v svet podjetništva (PVSP) za občino Radeče, ki je del Programa
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče
in Trbovlje v obdobju 2013‒2020, smo v letu 2020 izvedli usposabljanjem skupine desetih
udeležencev, ki je hkrati zadnja skupina v okviru te operacije.
Namen instrumenta PVSP RTH je brezposelnim osebam s prebivališčem na območju občine
Radeče (ne glede na starost in stopnjo izobrazbe), s poslovno idejo in izkazanim interesom za
razvoj in uresničitev poslovne ideje nuditi podjetniško usposabljanje, s ciljem, da se v obdobju
enega leta po zaključku programa samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo pri
drugem delodajalcu.
RRA Posavje je v obdobju poročanja izvedla podjetniška usposabljanja za eno skupino 10
udeležencev, udeleženci so z usposabljanjem pričeli s 1.2.2020 in zaključili z 31. 5. 2020. V času
izvajanja projekta je bila na državni ravni razglašena epidemija, zaradi korona virusa, zato je
del usposabljanja potekal preko spleta, vsi udeleženci pa so uspeli uspešno dokončati
usposabljanje. RRA Posavje tudi redno spremlja in svetuje udeležencem po koncu
usposabljanja.
Promocija problemskega območja HRT
V okviru Instrumenta 5.2.5.1. Promocija problemskega območja HRT in privabljanja tujih in
domačih investitorjev Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 je RRA Posavje po pogodbo
št. C2130-17Z989150 opravljala naslednje naloge:
•
•

priprava in ažuriranje načrtov privabljanja investicij;
obveščanje podjetij glede možnosti udeležbe v gospodarskih delegacijah, na sejmih in
pri drugih dogodkih v tujini;
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•
•
•

•
•

izdelava promocijskih materialov (tiskanih in multimedijskih) za potrebe privabljanja
domačih in tujih investitorjev in promocijo območja na različnih dogodkih (sejmi v
Sloveniji in tujini, ipd.);
udeležba na specializiranih sejmih s področja nepremičnin v Sloveniji in Evropi;
neposredno trženje oz. konkretno sodelovanje s podpornimi inštitucijami (SPIRIT
Slovenija, predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini, GSZ, … ), svetovalnimi
podjetji in potencialnimi investitorji, izvajal naj bi se kot t.i. »branding« blagovne znamke
regije oz. območja;
oglaševanje in priprava promocijskih materialov za industrijske/poslovne cone ter
poslovne prostore;
druge naloge po nalogu MGRT v skladu s Programom.

Doseženi letni operativni cilji:
• vključitev skupine 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino
Radeče za leto 2020.
• izvajanje strokovnih in tehničnih del ter izvajanje organizacijske podpore in koordinacije
v Programu konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občine Radeče v
obdobju 2013-2020 na podlagi sklenjene pogodbe št. C2130-14P999004 med
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Regionalno razvojno agencijo
Posavje.
• izvajanje nalog promocije problemskega območja RTH in privabljanja tujih in domačih
investitorjev v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne
podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020, na
podlagi sklenjene pogodbe št.: C2130 – 17Z989150 med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo in Regionalno razvojno agencijo Posavje.

1.2.3 Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje
Cilji razvoja podeželja na ravni regije Posavje so zapisani v Regionalnem razvojnem programu
regije Posavje 2014‒2020. Pri uresničevanju teh RRA Posavje sodeluje v skladu s pristojnostmi,
ki jih za to področje določa Zakon o skladnem regionalnem razvoju.
Strateški cilj aktivnosti RRA Posavje na programskem področju razvoj podeželja je s pomočjo
pristopa LEADER, ki ostaja osnova mehanizma CLLD, spodbuditi razvoj regije Posavje in okrepiti
medsektorsko ter projektno sodelovanje med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem.
LAS Posavje 2014-2020
Za izvajanje ukrepov CLLD v programskem obdobju 2014–2020 se je v skladu z Uredbo o
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni
list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16) na območju celotne regije Posavje v letu 2015 vzpostavilo
javno-zasebno partnerstvo z nazivom Lokalna akcijska skupina Posavje 2014–2020 (v
nadaljevanju LAS Posavje). Vodilni partner LAS Posavje je RRA Posavje, ki je oddala vlogo za
pridobitev statusa delujoče LAS in s tem pravic do upravljanja s sredstvi CLLD za programsko
obdobje 2014–2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 13. 9. 2016 LAS
Posavje izdalo Odločbo o potrditvi Strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) in LAS
Posavje, ki jo zastopa vodilni partner RRA Posavje.
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Na podlagi te Odločbe je bil LAS Posavje prvotno upravičen do koriščenja sredstev do
5.030.430,00 EUR, in sicer:
• do največ 1.948.491,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, od tega
254.151,00 EUR za problemsko območje Občine Radeče;
• do največ 1.321.533,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 9.733,00
EUR za problemsko območje Občine Radeče in
• do največ 1.760.406,00 EUR iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
Konec junija 2019 pa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi Uredbe
CLLD in pregleda uspešnosti LAS Posavje dodelilo dodatna sredstva EKSRP, in sicer v skupni
višini do največ 180.481,76 EUR, in nato še oktobra 2019 še dodatna sredstva ESPR v višini do
375.384,82 EUR. Konec novembra 2020 pa je LAS Posavje še s strani Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo prejel dopis o dodelitvi ostanka sredstev sklada ESRR za izvajanje lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014‒2020, na podlagi katerega je LAS
Posavje upravičen do dodatnih 293.865,97 EUR.
Na podlagi navedenega bo LAS Posavje po potrditvi SLR, ki jo organom upravljanja predložil
konec decembra 2020, upravičen do 2.128.972,76 EUR iz EKSRP, 1.615.398,97 EUR iz ESRR in
2.135.790,82 iz ESPR, oziroma skupaj do največ 5.880.162,55 EUR.
Letni operativni cilji programskega področja:
• izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014-2020,
• izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za programsko
obdobje 2007-2013 in v okviru tega tudi za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih
tržnicah
Naloge in pristojnosti LAS Posavje in njegovih organov so določene v Pogodbi o ustanovitvi in
delovanju pogodbenega partnerstva LAS Posavje (in aneksih k tej pogodbi), v poslovnikih
posameznih organov, kar se tiče nalog vodilnega partnerja pa v Pogodbi o izvajanju nalog
vodilnega partnerja LAS Posavje.
Operativne naloge LAS Posavje so navedene v Letnem načrtu aktivnosti LAS Posavje 2014‒
2020 za leto 2020, ki so ga potrdili organi LAS Posavje novembra 2019. Te so:
• naloge v zvezi z delovanjem LAS Posavje:
V letu 2020 je RRA Posavje za LAS Posavje izvedla 15 sej organov LAS (3 redne in 3
dopisne UO LAS Posavje, 3 redne (*od tega ena preklicana) in 1 dopisno NO LAS
Posavje, 2 redni seji Skupščine in 3 seje Ocenjevalne komisije LAS Posavje);
• naloge v zvezi s SLR:
- RRA je pripravila letna Poročila o izvajanju SLR in jih posredovala organom upravljanja,
in sicer januarja 2020 za sklada ESRR in ESPR in marca 2020 za sklad EKSRP;
- zagotavljala informacije in izvajala animacijo vsem zainteresiranim na območju LAS
Posavje o delovanju LAS Posavje in SLR (osebno, e-mail in telefonsko svetovanje,
sprotno ažuriranje spletne in FB strani LAS Posavje, sporočila za medije, informacije za
člane LAS Posavje);
- izvajala animacijo ter motivacijo prebivalcev in drugih subjektov z območja LAS Posavje
(objave časopis Posavski obzornik, objave na spletu (Posavski obzornik.si,
mojeposavje.si, lokalno.si, eposavje.com) ter
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- pripravila Letni načrt aktivnosti za leto 2020 in predvideno dinamiko črpanja sredstev
za MKGP in MGRT.
- Konec decembra 2020 je RRA Posavje oddala vlogo za 3. spremembo SLR LAS Posavje
v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Potreba po 3.
spremembi SLR je izhajala iz naslova »dodelitve ostanka sredstev sklada ESRR«, ki so
bila LAS Posavje s strani MGRT odobrena na podlagi veljavnega Operativnega programa
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 zaradi uspešnega doseganja
kazalnikov SLR LAS Posavje.
naloge v zvezi z javnimi pozivi LAS Posavje:
- vodilni partner LAS Posavje je 20. aprila 2020 (po prejemu Odločbe o potrditvi 2.
spremembe SLR LAS Posavje) objavil tri javne pozive za izbor operacij za uresničevanje
ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2020, in sicer: 3. javni poziv Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 4. javni poziv Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (ESPR) in 3. javni poziv Evropskega regionalnega sklada (ESRR) z rokom vložitve predlogov operacij do 18. 06. 2020. Skupna višina razpisanih sredstev
za sofinanciranje operacij je bila 1.291.957,19 EUR, od tega 382.831,27 EUR iz sklada
EKSRP, 617.264,97 EUR iz ESPR in 291.860,95 EUR iz ESRR.
- Vodilni partner LAS Posavje je vse do zaprtja javnih pozivov izvajal svetovanje vsem
zainteresiranim deležnikom, tako osebno kot preko različnih sredstev komunikacije, po
zaprtju navedenih javnih pozivov pa nudil tehnično in administrativno podporo
Ocenjevalni komisiji LAS Posavje. Po zaključku pregleda/ocenjevanja vlog javnih pozivov
LAS Posavje za leto 2020 vseh treh skladov je vodilni partner LAS Posavje vloge operacij
obravnaval še na 4. redni seji UO LAS Posavje in na podlagi sklepov UO prijavitelje z
obvestilom (sklepom) LAS Posavje seznanil o izboru/ne-izboru/zavrnitvi operacije na
nivoju LAS Posavje. Nato je vodilni partner v začetku septembra 2020 posredoval vso
dokumentacijo izbirnega postopka 3. javnega Poziva LAS Posavje EKSRP na MKGP in po
prejemu Zapisnika o ustrezni izvedbi postopka s strani MKGP na nivoju LAS Posavje
EKSRP odobrene operacije posredoval še v potrditev na AKTRP. Tako je vodilni partner
organoma upravljanja predložil 3 vloge operacij za sklad EKSRP, 4 vloge za sklad ESPR
in 2 vlogi za sklad ESRR.
- Poleg navedenega je vodilni partner tudi sproti informiral in obveščal člane LAS in
drugo zainteresirano javnosti o aktualnih zadevah (e-pošta, telefon in spletna stran LAS
Posavje).
naloge v zvezi z izvajanjem projektov na območju LAS Posavje:
- RRA Posavje je kot vodilni partner LAS Posavje srbela tudi za izvajanje projektov
EKSRP, ESRR in ESPR, potrjenih na javnih pozivih za izbor operacij za uresničevanje SLR
na območju LAS Posavje v letih 2017, 2018 in 2019, vključno s spodbujanjem
zmogljivosti njihovega upravljanja projektov, tako da jim je nudila strokovno svetovanje
in podporo pri upravljanju in vodenju projektov;
- zagotavljala pregled in posredovanje vlog, zahtevkov za izplačilo, odgovorov na pozive
organov upravljanja, skladno s pravili zadevnih skladov in časovnico posamezne
operacije.
- Informirala izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznosti ter skrbela za prenos
informacij med organi upravljanja in prijavitelji operacij.
- Skrbela za nemoten potek dela in delovanje LAS Posavje, okrepljeno strokovno
informiranje in podporo prijaviteljem/ izvajalcem operacij LAS Posavje v času nastopa in
trajanja izrednih razmer (pandemija Covid-19), kot tudi v času veljave posebnih ukrepov
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vlade za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 ter prisostvovala na 7 kontrolah
organov upravljanja (»in situ« oziroma kontrola na kraju samem).
zagotavljanje trajnosti za projekte LEADER iz programskega obdobja 2007-2013: v
povezavi s trajnostjo je vodilni partner LAS Posavje avgusta 2020 prisostvoval na kontroli
za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, katerega vodilni partner je
bila RRA Posavje.
Na nacionalni in mednarodni ravni pa je RRA Posavje sodelovala s Koordinacijskim
odborom za CLLD pri Vladi RS; bila član v Društvu za razvoj slovenskega podeželja,
Mreži za podeželje, aktivno sodelovala pa je tudi z MKGP-jem, še posebej v času Covid19, ko je aktivno sooblikovala seznam in zemljevid lokalnih ponudnikov lokalno
pridelanih izdelkov.
Poleg navedenega je RRA Posavje v začetku leta gostila delegacijo iz Srbije, ki si je z
namenom krepitve projektnih partnerstev na RRA Posavje prišla ogledat primere dobrih
praks.
projekti sodelovanja med LAS-i: LAS Posavje je v okviru ukrepa 19.3 Priprava in
dejavnosti sodelovanja LAS v letu 2020 nadaljeval z izvajanjem treh projektov
sodelovanja: Pametne vasi za jutri, Približajmo Unescova biosferna območja
prebivalcem, oba iz EKSRP (izvajanje obeh se je zaključilo konec 2020) ter Ocenjevanje
ribjih izdelkov, ki je bil sofinanciran iz ESPR in se je konec leta 2020 tudi zaključil ter bil
izplačan s strani ARSKTRP. Poleg izvajanja že odobrenih, pa je vodilni partner LAS
Posavje aktivno sodeloval pri pripravi novih projektov sodelovanja LAS, in sicer s
strokovnim svetovanjem zainteresiranim upravičencem, z udeležbo na partnerskih
sestankih in z oddajo dveh novih projektov sodelovanja LAS na 5. javni razpis MKGP za
Podukrep 19.3, za sofinanciranje iz sklada EKSRP. Oddana sta bila projekta sodelovanja
»Centri interpretacije zavarovanih območij« in »Zeleni karavaning«. 30. 06. 2020 je
ARSKTRP LAS Posavje izdala Odločbo o pravici do sredstev za sofinanciranje projekta
sodelovanja »Centri interpretacije zavarovanih območij«, ki se bo začel izvajati v letu
2021.

LAS Posavje 2007‒2013
Letni operativni cilji
• izvajanje nalog, povezanih z izkazovanjem trajnosti delovanja LAS Posavje za
programsko obdobje 2007‒2013:
v skladu z Uredbo CLLD (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18,
68/19 in 157/20) je vodilni partner dolžan spremljal trajnost projektov, skladno z
obvezami za izkazovanje trajnosti posameznih projektov. V letu 2020 je potekla trajnost
6 projektom prejšnjega programskega obdobja (Zeliščni vrt Posavja; Modra frankinja –
žametno vino Posavja; Semena prihodnosti: spodbujanje podjetništva mladih; Iz naše
je, dobro je; Vpliv trapistov na posavsko podeželje; Najboljše iz Rake). V letu 2021 je
RRA dolžna zagotavljati trajnost le še za projekt Lokalno pridelana hrana na posavskih
tržnicah (trajnost poteče februarja 2021), za katerega je RRA Posavje v začetku avgusta
2020 že omogočila in prisostvovala na naknadni kontroli ARSKTRP na kraju samem.
-
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1.2.4 Projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne
destinacije Čatež in Posavje
RRA Posavje se je dne 5. 4. 2018 odzvala na Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. 22.6.2018 je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo sklep št.: 322-51/2018/1 o odobritvi sredstev za
izvajanje operacije »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in
Posavje«.
V letu 2020 je RRA Posavje izvajala aktivnosti za doseganje trajnosti projekta Razvoj in
promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, za katerega je z Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo RS podpisala pogodbo št. C2130-18-090122 o
sofinanciranju operacije. Skupna vrednost upravičenih stroškov brez DDV je znašala 225.000,00
€, z 90% deležem sofinanciranja MGRT-ja.
Projekt se je zaključil 15. 10. 2019. V letu 2020 je RRA Posavje izvajala aktivnosti za spremljanje
trajnosti projekta, ki se bo nadaljevalo do 15. 10. 2024.

1.2.5 Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P«
Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P« je bila prijavljena na Javni razpis »Za sofinanciranje
aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« in
odobrena s pogodbo za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih
destinacij v Sloveniji v letu 2020 št. 439-3/2020/115, z dne 8.6.2020.
Namen projekta »3P« je bila promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje
na domačem in tujem trgu z namenom okrepitve prepoznavnosti destinacije kot destinacije za
odkrivanje vrhunske gastronomije, spoznavanje aktivnosti v naravi in na podeželju ter skrbi za
zdravje in dobro počutje.
V obdobju izvajanja operacije od 1. 7. 2020 do 15. 12. 2020 so bile izvedene sledeče
promocijske aktivnosti:
-

promocija - digitalni mediji: izvedba 25 digitalnih kampanj na socialnih omrežjih
Facebook in Instagram - Posavje polno priložnosti (na domačem in tujih trgih), izdelava
5 kratkih promocijskih filmov, zakup prostora na štirih različnih spletnih portalih;
izdelava lastne promocijske tiskovine – image brošure;
promocija - tiskani mediji: dve PR objavi v tiskanih medijih;
promocija - zunanje oglaševanje: izvedba štirih kampanj po Sloveniji.

Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P« se je zaključila dne 15. 12. 2020.
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1.2.6 Operacija e-Gradovi Posavja
RRA Posavje je uspešno pridobila sredstva v okviru Javnega razpisa za preoblikovanje turistične
ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19 za
izvajanje operacije e-Gradovi Posavja. Namen operacije je z digitalnim inoviranjem kulturne
dediščine gradov Posavja in povezane ponudbe ustvariti edinstveno turistično doživetje ter
destinacijo Čatež in Posavje pozicionirati v nacionalnem in mednarodnem prostoru kot unikatno
turistično destinacijo. Skupna vrednost operacije znaša 341.337,97 EUR, pri čemer je
upravičenih stroškov brez DDV 286.950,00 EUR, medtem ko predstavlja višina sofinanciranja
89,9 % vrednosti upravičenih stroškov. Operacija se je začela izvajati 1. 7. 2020 in se bo
zaključila do 15. 10. 2021.
V letu 2020 je RRA Posavje v okviru operacije e-Gradovi Posavja izvajala sledeče aktivnosti:
- vodenje in administracija operacije;
- izvedba postopka na e-JN portalu in pričetek aktivnosti digitalnega inoviranja
kulturne dediščine gradov Posavja;
- izvedba javnega naročila za izvajanje izobraževanj za dvig kompetenc zaposlenih
v gostinstvu in turizmu;
- izvedba regijske konference na temo gastronomije v povezavi z dodatno
ponudbo gradov Posavja.
V okviru aktivnosti digitalnega inoviranja kulturne dediščine bodo gradova Rajhenburg in Brežice
ter nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki 3D digitalno zajeti. Pripravljeni bodo
visokokakovostni 3D modeli vseh treh navedenih enot kulturne dediščine. Ustvarjene bodo tudi
360-stopinjske fotografije lokacij gradov Mokrice, Sevnica, Svibno in Kunšperk. Pri slednjih dveh
gre za grajske ruševine, zato bodo v 360-stopinjski fotografiji vgrajeni shematski rekonstrukciji.
Vsa gradiva bodo smiselno opremljena z deloma animiranimi informacijami, ki bodo olajšale
spoznavanje dediščine gradov. Vsi zgoraj navedeni gradovi bodo z digitalnimi vsebinami
vključeni v interpretacijsko sobo, ki bo zastavljena kot izhodišče edinstvenega 5-zvezdičnega
doživetja. Z interpretacijsko sobo, ki bo opremljena z več hologramskimi predvajalniki (za 3D
modele gradov z animacijami) ter VR očali (za 360-stopinjske posnetke) bodo na enem mestu
skozi nove digitalne izkušnje predstavljene ponudbe gradov in ostala povezana ponudba.
Izobraževanja za dvig kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu bodo namenjena
zaposlenim v nastanitvenih in prehrambnih objektih, organizatorjem prireditev, gostinskim
ponudnikom, turističnim agencijam, vodnikom, zaposlenim v kulturi, zaposlenim na LTO-jih.
Potekala bodo v sklopu šestih interaktivnih delavnic: (1) Dvig kakovosti ponudbe v gastronomiji,
(2) Razvoj butične ponudbe, (3) Pridobitev znanja na področju identificiranja turistične
ponudbe, (4) Komunikacija, (5) Pristopi zelenega okolja, (6) Ohranjanja in prezentacije kulturne
dediščine.
Glavni cilji operacije so sledeči: dvig kakovosti turistične ponudbe destinacije in nadgrajevati
turistično ponudbo, prezentirati in interpretirati gradove Posavja – preoblikovanje obstoječih in
razvoj novih turističnih produktov, okrepiti kompetence zaposlenih na področju turizma in
gostinstva, motivirati in usmerjati obiskovalce k obisku posameznih gradov ali sklopov gradov,
v smislu krepitve zadovoljstva turistov za dvig konkurenčnosti turizma destinacije Čatež in
Posavje, ustvariti povezano digitalno in fizično rešitev, ki celovito prikazuje, interpretira in
usmerja obiskovalce na dediščinsko turistično ponudbo na destinaciji.
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1.2.7 INNO INDUSTRY – Interreg Europe
V okviru programa Interreg Europe je RRA Posavje uspešno pridobila sredstva za sofinanciranje
projekta INNO INDUSTRY, Improving innovation delivery policies (INNO INDUSTRY, Izboljšanje
izvajanja inovacijskih politik). Regionalna razvojna agencija Posavje sodeluje v projektu kot
vodilni partner. Projekt traja 36 mesecev, in sicer od 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022. V letu 2020 je
RRA Posavje izvedla vse predvidene aktivnosti v projektu, razen študijskih obiskov, ki so bili
zaradi razglašene epidemije prestavljeni v naslednje leto. Vseskozi pa smo tudi opravljali sledeče
naloge vodilnega partnerja:
-

koordinacijo projektnih aktivnosti, zagotavljanje izvedbe vseh projektnih aktivnosti v
skladu z delovnim načrtom;
koordinacijo dogodkov in aktivnosti posameznih partnerjev;
spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad optimalno porabo sredstev;
zagotavljanje osrednje podlage in podpore za vse vidika dela;
zagotavljanje pravilnega izvajanja pravnih, pogodbenih in finančnih obveznosti;
zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov.

1.3 EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE
V prvi polovici leta je RRA Posavje sodelovala pri koriščenju potencialov čezmejnega sodelovanja
v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS). Z vsebinskim povezovanjem
regionalnih projektov s projekti evropske kohezijske politike bo omogočena uveljavitev tako
RRA Posavja kot ostalih deležnikov v širšem evropskem prostoru in spoznavanje dobrih praks
partnerjev onstran meja.
Izvajanje programa Evropskega teritorialnega sodelovanja je RRA Posavje v prvi polovici leta
2020 usmerila predvsem v naslednje sodelovanje:
a) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3),
b) transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki pokriva
več držav (NUTS 2) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
c) med-regionalno sodelovanje na ozemlju vseh 28 držav članic Evropske unije, Norveške
in Švice ter le v primeru programa ESPON 2020 še Islandije in Lihtenštajna.
Letni operativni cilji:
• povečati število tujih in domačih poslovnih partnerjev (networking);
• povečati število povezav med posameznimi partnerji (matchmaking);
• povečati število prijav na med-regijske in transnacionalne razpise.
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1.4 MED-REGIJSKO SODELOVANJE, POVEZOVANJE TER
IZMENJAVA ZNANJA IN DOBRIH PRAKS NA TRANSNACIONALNI
RAVNI
RRA Posavje se povezuje s potencialnimi partnerji in deležniki tudi na transnacionalni ravni z
namenom večje prepoznavnosti regije, projektnega sodelovanja, ogleda dobrih praks, prenosa
inovativnih rešitev v regionalno okolje ipd. S tem namenom izvaja aktivnosti na področju
transnacionalnega mreženja, srečevanja na različnih dogodkih, konferencah in ogledih dobrih
praks v širšem evropskem prostoru. S temi aktivnostmi je nadaljevala tudi v letu 2020.

1.5 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11) in
Smernic za promocijo zdravja na delovnem mestu Ministrstva za zdravje izvajamo promocijo
zdravja na delovnem mestu, ki je namenjena ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega
zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in v nobenem primeru ne nadomešča ukrepov, potrebnih
za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu,
vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti poškodb pri delu,
obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi
materialnimi sredstvi, kakor predpisuje zakon.
Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljšanju
splošnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. To dosežemo s kombinacijo:
- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in
krepitev zdravja,
- omogočanja izbira zdravega načina življenja in
- spodbujanje osebnostnega razvoja.
Skladno z načrtom izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je RRA v obdobju poročanja
izvajala opredeljene ukrepe.

1.6 TRŽNA DEJAVNOST
Sejem Alpe Adria 2020
Prihodki iz naslova tržne dejavnosti (Sejem Alpe Adria 2020) so v obdobju poročanja znašali
2.630,00 EUR.
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja
Na projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Posavja« so se za
spremljanje projekta zaračunali prihodki v drugem polletju 2020, in sicer v višini 5.000,00 EUR.
Regionalno skrbništvo
RRA Posavje je dne 9. 6. 2020 z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sklenila pogodbo o opravljanju
nalog regionalnega skrbništva na območju Posavske regije št. 303-10-6/2017/18, do leta 2022.
Pogodbena vrednost znaša 25.256,20 EUR brez DDV, kar skupno znaša 30.812,57 EUR z DDV.
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RRA Posavje je kot izvajalka v letu 2020 v okviru nalog regionalnega skrbništva opravljala naloge
identifikacije, zbiranja, popisovanja in ažuriranja specifičnih podatkov ter organizacijo oz. soorganizacijo določenih aktivnosti in delavnic, kot sledi:
na regionalnem nivoju identificirala, zbirala, popisovala, ažurirala, predstavljala in komunicirala
podatke o sledečih zadevah:
- investicijske priložnosti (identifikacija in vpis v SPOT-IP aplikacijo),
- regionalni / lokalni strateški dokumenti (strategije, OPN, OPPN),
- poslovne in druge cone (aktivnosti, širitve, zasedenost, opremljenost, proste kapacitete),
- tuje investicije v regiji,
- struktura poslovnega okolja,
ter izvajala:
- aktivnosti za promocijo in trženje investicijskih priložnosti,
- delavnice za izobraževanje novih vpisovalcev investicijskih priložnosti v SPOT-IP
aplikacijo in ostalih podatkov,
- obveščanje tujih in domačih investitorjev o investicijskih priložnostih in prostih
kapacitetah poslovnih con v regiji,
obveščanje oz. informiranje podjetij iz regije o ponudbah tujih in domačih investitorjev.
Cilji regionalnega skrbništva:
- zagotavljanje ažurnih podatkov o investicijskih priložnostih, poslovnih conah in strukturi
poslovnega okolja,
- pretočnost informacij iz lokalnega / regionalnega nivoja na državni nivo in obratno,
- dvig kompetenc na regionalnem nivoju ter posledično več realiziranih investicij, več
delovnih mest in več izvozno orientiranih podjetij.
Na projektu Regionalno skrbništvo so bili v letu 2020 izkazani prihodki v višini 5.744,35 EUR.

KADROVSKI NAČRT IN ORGANIZACIJA DELOVANJA
RRA POSAVJE
2.1 Organizacija delovanja RRA Posavje za leto 2020
Iz naslova poslovanja in obveznosti planiranja in poročanja smo za leto 2020 pripravili sledeče
dokumente:
• Plan dela RRA Posavje za leto 2020;
• Zaključni račun in izkazi za leto 2019;
• Polletno poročilo o delu RRA Posavje za leto 2020.

2.2. Kadrovski načrt
Kadrovski načrt je za leto 2020 skladno s Programom dela narejen na podlagi potreb, ki jih
zahteva izvajanje nalog in projektov v javnem interesu, Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o subjektih spodbujanja na regionalni ravni. Po stanju
na dan 31. 12. 2020 je stanje zaposlenih 9.
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NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2020
V tekočem letu je bila nabavljena računalniška oprema na projektih Podjetno v svet podjetništva
(nakup računalnikov) v skupni višini – 6.784,23 EUR, RTH koordinacija v višini 2.243,36 EUR,
RTH Promocija v višini 1.677,76 EUR, LAS Posavje je nabavila osnovna sredstva v skupni višini
5.052,36 EUR (2 stacionarna in 1 prenosni računalnik, 3 arhivske omare, multifunkcijska
naprava), Regijska štipendijska shema osnovna sredstva v višini 678,32 EUR, na splošno
razvojnih nalogah pa je RRA nabavila osnovna sredstva v znesku 1.815,95 EUR. Viri financiranja
za nabavo osnovnih sredstev so zagotovljeni iz omenjenih projektov.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
CILJEV V LETU 2020 IN primerjava s preteklimi leti
RRA Posavje je v letu 2020 realizirala večino zastavljenih ciljev na posameznih področjih
delovanja in v okviru posameznih projektov.
Vsebinsko je doseganje ciljev predstavljeno v poslovnem delu poročila.
V primerjavi s preteklimi leti smo skladno s področno zakonodajo in programom dela uspešno
nadgrajevali že dosežene cilje iz preteklega obdobja.

MOREBITNE NEDOPUSTNE ALI NEPRIČAKOVANE
POSLEDICE PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 2020
Pri izvajanju programa dela 2020 ni prišlo do nobenih nedopustnih posledic oziroma negativnih
učinkov pri izvajanju dejavnosti RRA Posavje. Določene nepričakovane okoliščine pri izvajanju
programa dela, ki so bile povzročene z zakonodajnimi spremembami na posameznih področjih
ali manjšimi zamudami pri izvajanju določenih aktivnosti, smo omilili tako, da smo poslovanje
na teh področjih delovanja prilagodili novonastalim okoliščinam.
Glede na epidemijo COVID smo delo prilagodili in izvedli vse aktivnosti na prilagojen način.
Program dela smo realizirali s prilagoditvami izvedbe aktivnosti (spletne konference, delo na
domu, izvedba aktivnosti na prilagojen način ipd.).

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA 2020 GLEDE NA OPREDELJENE
STANDARDE IN MERILA
Za leto 2020 RRA Posavje niso bili izdelani dodatni standardi in merila za izdelavo ocene
gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, zato lahko podamo le oceno gospodarnosti in
učinkovitosti v skladu s svojim finančnim načrtom in programom dela za obravnavano leto.
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Glede na izvršen program in obseg sredstev, ki so bila porabljena na njegovo izvedbo
ocenjujemo, da smo delo opravili gospodarno in učinkovito.

POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI
V LETU 2020 NISO BILI DOSEŽENI
Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA PODROČJU
GOSPODARSTVA, SOCIALE, VARSTVA OKOLJA,
REGIONALNEGA RAZVOJA IN UREJANJA PROSTORA V
2020
Delo zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje je v obdobju poročanja potekalo v skladu s
področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali smo projekte, ki so
se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih potreb smo v letu
2020 pripravili in izvajali tudi nove regionalne projekte.
Na podlagi javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja je bila
izdana ena garancija RRA Posavje v višini 43.128,00 eur in z rokom veljavnosti 31. 12. 2025.
Lokalna akcijska skupina Posavje je za območje regije Posavje nadaljevala z izvajanjem
mehanizma CLLD, katerega bistvo je povezovanje vseh treh sektorjev (javnega, gospodarskega
in nevladnega), ki sodelujejo pri načrtovanju razvojnih ciljev in izvajanju projektov, ki te cilje
dosegajo. Z Odločbo o potrditvi SLR in LAS Posavje, izdano oktobra 2016 s strani MKGP, je LAS
Posavje za aktualno programsko obdobje pridobila sredstva v višini 5,03 mio EUR, od tega je
4.129.328,14 EUR namenjenih projektom za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja LAS
Posavje. V 2. polovici 2019 je LAS Posavje na podlagi uspešnega izvajanja mehanizma CLLD v
regijo pripeljala dodatna finančna sredstva za projekte po principu »od spodaj navzgor«, in sicer
v skupni vrednosti 555.866,58 EUR. Sredstva je odobrilo MKGP, in sicer za kmetijski sklad
180.481,76 EUR, za ribiški sklad 375.384,82 EUR. Z vsemi razpoložljivimi sredstvi (vključujoč
dodatna) smo na nivoju LAS Posavje do konca leta 2020 skupno odobrili 36 projektov, 12 iz
regionalnega, 11 iz kmetijskega in 13 iz ribiškega sklada. Pet od 36 projektov je še v postopku
pregleda pri ARSKTRP oz. pri MGRT.
Konec novembra 2020 je LAS Posavje dodatna sredstva dodelil tudi MGRT, in sicer za regionalni
sklad, v vrednosti 293.865,97 EUR. Slednja bo RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje,
spomladi 2021 razpisala na 4. javnem pozivu LAS Posavje – za črpanje sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
LAS Posavje je svoje delo uspešno uresničevala tudi na področju prijave in izvajanja t. i.
projektov sodelovanja, kjer se v partnerstva povezujemo z drugimi lokalnimi akcijskimi
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skupinami. V letu 2020 smo trem projektom, ki so bili v izvajanju in so se 2020 tudi uspešno
zaključili (»Ocenjevanje ribjih izdelkov, »Pametne vasi za jutri« in »Približajmo Unescova
Biosferna območja prebivalcem«) dodali še četrtega, z naslovom »Centri interpretacije
zavarovanih območij«. Slednji se bo pričel izvajati v letu 2021 in bo sofinanciran s sredstvi
EKSRP. Skupna vrednost novega projekta znaša 222.396,65 EUR, sofinanciran del do 99.999,34
EUR. Projekti sodelovanja predstavljajo dodaten finančen vir za razvoj območja LAS Posavje.
V letu poročanja je RRA Posavje nadaljevala z zbiranjem prijav na Javni razpis za izbor projektov
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol. leto 2019/2020 ter od 1.9.2020 na Javni
razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šol. leto 2020/21,
ki je bil objavljen 28. 2. 2020. Skupno je bilo na novo oddanih 43 vlog delodajalcev s 46
štipendisti, za nadaljevanje sofinanciranja kadrovskih štipendij pa je oddalo vloge 55
delodajalcev s 85 štipendisti.
V okviru javnega razpisa štipendij za nadarjene s področju kulture, ki se izobražujejo v tujini za
šol. leto 2020/21, prejema štipendijo 13 kandidatov, in sicer 2 iz občine Krško, 4 iz občine
Brežice, 2 iz občine Radeče in 5 iz občine Sevnica.
Izvajali smo operacijo Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče, kjer smo vključili 10
udeležencev. Rezultate o uspešnih izhodih pa projektu beležimo vse do enega leta po zaključku
dela posamezne skupine. Pri spremljanju rezultatov operacije PVSP za občino Radeče 2020 smo
zabeležili uspešen izhod (samozaposlitev ali zaposlitev) 3 od 10 udeležencev. Operacijo financira
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Program spodbujanja konkurenčnosti
in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 20132020.
REGIONALNE RAZVOJNE STRUKTURE
Naloga subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni je izvajati naloge v skladu s 18. členom
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - ZSRR-2 (Ur. l. RS, št. 20/11,
57/12, 46/16) in
Odlokom o ustanovitvi Regionalna razvojna agencija Posavje (Ur. l. RS, št.
95/2014).
Letni operativni cilji:
• sodelovanje in podpora pri delovanju Razvojnega sveta regije ter njegovih odborov;
• aktivna vloga pri izvajanju programskih dokumentov na nivoju države in s tem regijskih
projektov;
• usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih
projektov v regiji;
• spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega
programa 2014-2020;
• priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v regionalni razvojni program in dogovor
za razvoj regije;
• podajanje pripomb na ključne dokumente na državni ravni, ki so podlaga za izvajanje
projektov ter ostalih zakonskih in podzakonskih predpisov.

Poročilo o delu RRA Posavje za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2020

39

Regionalna razvojna agencija Posavje

Vsi opredeljeni cilji so bili v letu 2020 realizirani. V okviru dogovora za razvoj regije so se v
sklopu dveh dogovorov za razvoj regije pripravljale vloge za neposredno potrditev operacije,
vse spremembe projektov in usklajevanja.
V okviru priprave RRP 2021-2027 je bil izdelan osnutek Strateškega dela in programskega RRP
2021-2027 in objavljen v decembru 2020 na spletni strani www.rra-posavje.si.
ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2020
ANALIZA KADROVANJA
Kadrovski načrt predvideva 11 delovnih mest.
Na dan 31. 12. 2020 je bilo 9 zaposlenih.
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V 2020
V obdobju poročanja smo nabavili osnovna sredstva, ki so bila opredeljena v letnem planu
(arhivske omare in pisarniška oprema), licence za informacijski sistem in vzpostavitev modelov
rezervacijskega sistema.

OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA
FINANČNEGA NADZORA
RRA Posavje zaradi majhnega števila zaposlenih nima organiziranih službe notranjega nadzora.
Zagotavlja pa postopke nadzora v skladu z zakonskimi predpisi. V letu 2020 smo upoštevali
pravila skrbnega finančnega poslovanja ter spremljali in obvladovali tveganja, ki jim je
izpostavljena pri svojem poslovanju.
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B. RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo zajema:
- računovodske izkaze in
- pojasnila k računovodskim izkazom.
Računovodsko poročilo zajema sledeče priloge:
OPIS
1

Bilanca stanja

Priloga 1

2

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

Priloga 1A

3

Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

Priloga 1B

4

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Priloga 3

5
6

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov

Priloga 3A
Priloga 3A1

7

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Priloga 3A2

8

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti

Priloga 3B

In razkritje računovodskih informacij:
OPIS
sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost
javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo
dolgoročnih rezervacij po namenih
vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu
prihodkov in odhodkov
metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje
podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih
neplačila
podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih
neplačila
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vire sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske
naložbe in posojila)
naložbe prostih denarnih sredstev
razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih
dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za
opravljanje dejavnosti
drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega
stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta

PRILOGA JE RAČUNOVODSKO POROČILO!

PREDLOG SKLEPA O UPORABI PRESEŽKA IZ LETA 2020
Presežek iz leta 2020 v višini 4.546 EUR iz naslova tržne dejavnosti se nameni za nakup osnovnih
sredstev in razvoj dejavnosti RRA Posavje v letu 2021.
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Datum sprejema:
Seja UO RRA Posavje: …………... redna seja

Ana Bercko
Predsednica UO RRA Posavje

mag. Nataša Šerbec
direktorica RRA Posavje
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1 RAČUNOVODSKO POROČILO
1.1 ZAKONSKE PODLAGE
Regionalna razvojna agencija Posavje je organizirana kot javni zavod. Je posredni proračunski
uporabnik in pri sestavi računovodskega poročila upošteva ustrezno zakonodajo, ki je
opredeljena v točki I. Poslovnega poročila in predvsem:
•
•

•

•
•
•

Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in
100/15)
Pravilnik o računovodstvu
Zakon o fiskalnem pravilu
za vse kar ni posebej urejeno se uporabljajo Slovenski računovodski standardi.

1.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI
Računovodsko poročilo, ki je skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02 in
spremembe; v nadaljevanju pravilnik), obsega Bilanco stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov ter
pojasnila k obema računovodskima izkazoma.
Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika:
Obvezni prilogi k Bilanci stanja:
•
•

Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Obvezne priloge k Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:
•
•
•
•

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Pri izdelavi letnega poročila je RRA Posavje izhajala iz svojega finančnega načrta in programa
dela za leto 2020.
Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami na
predpisanih obrazcih je v prilogi tega poročila. V nadaljevanju pa sledijo pojasnila posameznih
bilančnih postavk. Poročila so sestavljena v evrih brez stotinov.
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2 POJASNILA
2.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na
dan 31.12.2020, ki so glede na preteklo leto povečala za 15,5 % vrednosti.

2.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Dolgoročna sredstva predstavljajo 4,2 % celotnega premoženja, ki ga ima RRA Posavje v
upravljanju, kar znaša 56.854 EUR. Njihovo povečanje za 928 EUR v primerjavi z letom 2019
predstavlja nabava novih osnovnih sredstev, zmanjšanje pa obračunana amortizacija v letu
2020 v višini 17.324 EUR.
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Popravek vred.neopredmetenih osnovnih
sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena OS
Popravek vrednosti opreme in drugih OOS
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Terjatve za sredstva dana v upravljanje
% ODPISANOSTI DOLGOR. SREDSTEV
Neopredmetena (AOP 003/002)
Oprema in druga opredmetena OS (AOP
007/006)

Oznaka
AOP
3

ZNESEK
Leto 2019
Leto 2020
4
5

001
002
003
004
005
006
007
008
010
011

-

-

Znesek
2020-2019
6=5-4

Indeks
20/19
7=5/4

55.926
169.596

56.854
169.596

35.459
0

2,73
0

126.090 -

135.387
-

-9.297
-

1,07
-

86.437
74.017 0
74,35

104.689
82.044
0
79,82

18.252
-8.027
0
-

1,08
1,11
-

78,36

-

-

85,63

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 169.596 EUR, popravki
vrednosti znašajo 135.387 EUR, sedanja vrednost znaša 34.209 EUR. Neopredmetena
sredstva so 79,82 % odpisana.
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020
znaša 104.689 EUR, popravki vrednosti znašajo 82.044 EUR, sedanja vrednost znaša 22.645
EUR. Opredmetena sredstva so 78,36 % odpisana.
V letu 2020 so bila nabavljena nova osnovna sredstva, ki so razporejena kot sledi:
-

-

med računalniško in elektronsko opremo smo evidentirali nakupe računalnikov v skupni
vrednosti 14.741 EUR, multifunkcijski tiskalnik v vrednosti 1.086 EUR , ter telefonski
aparat HUAWEI P30 PRO A51 v vrednosti 528 EUR.
med pohištvo smo uvrstili nakup pisarniškega stola Appolo v 17.12 v višini 678 EUR,
ter shranjevalne omare v višini 1.219 EUR.

Nabava novih osnovnih sredstev v letu 2020 v skupni višini 18.252 EUR je bila financirana:
-

iz proračuna občin v višini 1.816 EUR
iz državnega proračuna v višini 16.436 EUR

Viri za nabavo so oblikovani v dobro obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje po
posameznih projektih in občinah v deležih glede na število prebivalcev.

Amortizacija, ki je znašala 17.638 EUR se je pokrivala v breme dolgoročnih:
-

obveznosti za sredstva v upravljanju po analitiki konta 980 v višini 4.214 EUR,
obveznosti za osnovna sredstva LAS Posavje 2014-2020 kontov skupine 922 v višini
1.937 EUR,
obveznosti za osnovna sredstva LAS Posavje kontov skupine 922 v višini 424 EUR.
obveznosti za osnovna sredstva do države kontov skupine 922 v višini 11.064 EUR

Zavod pri svojem delu uporablja tudi že amortizirana osnovna sredstva.

Dolgoročne finančne naložbe in druge dolgoročne terjatve iz poslovanja
Zavod na dan 31.12.2020 ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb in drugih dolgoročnih
terjatev iz poslovanja.

2.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA
Kratkoročna sredstva po stanju 31.12.2020 izkazujejo 95,72 % celotne aktive. V letu 2020 so
se glede na leto 2019 povečala za 171.407 EUR.
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Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
AOP
3

ZNESEK
Leto 2019

Znesek

Leto 2020

4

5

2020-2019

Indeks
20/19

6=5-4

7=5/4

2
B) KRATKOROČNA SREDSTVA , razen zalog in
AČR

012

1.101.320

1.272.727

193.387

1,18

Denarna sredstva v blagajni

013

-

-

-

-

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih
ustanovah (UJP)

014

122.810

80.933

-41.877

0,66

Kratkoročne terjatve do kupcev

015

50.708

295.736

245.028

5,83

Dani predujmi in varščine

016

0

0

-

-

Kratkoročne terjatve do uporanikov EKN

017

90.211

107.191

16.980

1,19

Kratkoročne finančne naložbe

018

697.622

587.384

-110.238

0,84

Kratkoročne terjatve in financiranja

019

2

4

2

2,00

Druge kratkoročne terjatve

020

17.939

106.018

88.079

5,91

Neplačani odhodki

021

-

-

-

-

Aktivne časovne razmejitve

022

122.028

95.461

-4.587

0,96

C) ZALOGE

023

-

-

-

-

Aktivni konti izvenbilančne evidence

033

0

41.752

41.752

-

Denarna sredstva in dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Zavod nima blagajniškega poslovanja.
Dobroimetje predstavljajo sredstva na podračunih zavoda pri UJP Novo mesto na dan
31.12.2020; in sicer za sledeče podračune:
konto
110802
110026
110604
110220
110269

številka računa
01100-6000029802
01100-6000029026
01100-6000055604
01100-6000029220
01100-6000050269
skupaj

vrsta računa
UJP - osnovni
UJP - PŠS
UJP - RŠS
UJP - LAS stari
UJP - LAS 2014-220

stanje 31.12.2020
37.025
17.535
4.476
281
21.616
80.933

Kratkoročne finančne naložbe
Skupna vrednost kratkoročnih finančnih naložb znaša 587.384 EUR in se nanaša na
izvajanje Garancijske sheme Posavje, LASa in Posavske štipendijske sheme.
kotno
152100
152140
152160

namen
poslovna banka
Depozit na vpoklic
NLB
Depozit na vpoklic
NOVA KBM
Depozit na vpoklic
Delavska hranilnica
skupaj depoziti - Garancijska shema Posavje, PŠS in LAS

stanje 31.12.2020
229.413
340.001
17.970
587.384
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Kratkoročne terjatve do kupcev
Terjatve zajemajo neplačane članarine LAS Posavje, terjatve iz tržne dejavnosti, terjatve za
štipendije, terjatve za neplačane zahtevke ter sporne terjatve nastale pri izvajanju Posavske
štipendijske sheme.
Stanje terjatev za članarine LAS Posavje je izkazano v višini 315 EUR. V letu 2020 so dolžniki
na podlagi pisnih in telefonskih opozoril v večini poravnali svoje obveznosti. V veliki meri so
bile tudi izterjane terjatve za članarine iz preteklih let.
Terjatve, ki jih vodimo na kontu 120000 predstavljajo tudi terjatve do MDDSZ iz naslova
štipendij, ki so zaradi premoženjske bilance prestavljene iz konta 140200 in sicer v višini
52.393 EUR.
Stanje spornih terjatev na dan 31.12.2020 znaša 25.373 EUR. Znižanje spornih terjatev se
nanaša na odpis terjatev družbi Alea d.o.o. iz naslova Garancijske sheme Posavje, na podlagi
sklepa, ki ga je sprejel občinski svet Občine Krško. Določene terjatve, ki se nanašajo na
Posavsko štipendijsko shemo še vedno ostajajo odprte in se redno spremljajo, prav tako se
izvajajo ustrezni ukrepi za čim prejšnjo izterjavo le-teh.
Bistveni del terjatev pa se nanaša na izdan zahtevek v okviru projekta INNO, za obdobje 01.02.
– 31.07.2020 in znašajo 214.817 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Te terjatve se nanašajo na izdane zahtevke do proračunskih uporabnikov:
konto
140000
140000
140000
140200
140200
140800
140800
140800
140800
140800
141000
141000
141000
141000
141000
141000
141000
141000
141000
141000
141000

PU
MGRT
Slovenska turistična organizacija
Agencija RS za kmetijske trge
MDDSZ
MDDSZ
MKGP
MKGP
MKGP
MKGP
MKGP
Občina Brežice
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Krško
Občina Krško
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Sevnica

namen
Račun 1005
Račun 1001
Račun 1149
Račun 1245
Račun 1247
Račun 1095
Račun 1241
Račun 1242
Račun 1243
Račun 1006
Račun 1226
Račun 1211
Račun 1218
Račun 1223
Račun 1229
Račun 1233
Račun 1004
Račun 1002
Račun 1008
Račun 1210
Račun 1209

stanje 31.12.2020
15.956
15.358
613
1.742
9.748
255
41.453
978
489
6.454
3.032
443
28
620
530
2
1.260
-361
1.693
142
1.871
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141000
141000
141000
141000

Občina Sevnica
Občina Sevnica
Občina Sevnica
Občina Sevnica
skupaj

Račun 1215
Račun 1224
Račun 1230
Račun 1235

114
2.567
2.197
7
107.191

Zavod ima na kontih skupine 14 terjatve iz naslova izdanih zahtevkov v letu 2020. Pri izdelavi
letnega poročila pa je zahtevke, ki so bili ali bodo izdani v letu 2021 in se bodo po vsebini
nanašali na poslovno leto 2020, evidentiral med kratkoročnimi časovnimi razmejitvami kot
nezaračunane prihodke, ki so po načelu nastanka poslovnega dogodka vključeni med prihodke
leta 2020. Vsebinsko so razloženi pri časovnih razmejitvah.
Kratkoročne terjatve iz financiranja
Na terjatvah iz financiranja izkazujemo terjatve za obračunane obresti iz naslova kratkoročnih
depozitov izvajanja Garancijske sheme Posavje po stanju 31.12.2020 v višini 4 EUR.
Ostale kratkoročne terjatve
Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami na dan 31.12.2020 beležimo predvsem kratkoročne
terjatve do štipendistov na podlagi sklenjenih sporazumov o vračilih.
Zaradi COVID-19 pa so letos tudi višje terjatve do ZZZS iz naslova refundacij za plače.

Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so na dan 31.12.2020 zajeti:
•

kratkoročno odloženi stroški:

Odloženi so stroški odvetnikov in sodnih taks za izterjave po programu štipendijske sheme v
višini 3.188 EUR, ki se bodo v letu 2021 poračunali v breme vračil občinam.
•

prehodno nezaračunani prihodki:

Zavod ima med prehodno nezaračunanii prihodki terjatve za izvajanje projektov, za katere so
zahtevki izstavljeni v letu 2021 oz. za zahtevke, ki so na dan 31.12.2020 še v kontroli pri
financerjih (izplačevalcih). Zahtevki za projekte se časovno izdajajo glede na določena pravila
pri posameznem projektu in so namenjeni kritju nastalih odhodkov izvajanja teh projektov.

konto
191000
191000
191000
191000
191000

Stranka

namen

Občina Sevnica
MGRT
MGRT + občine
Region Hauts-de
France + lastni viri
Agencija RS za
kmetijske trge

Štipendije – tujina
vkalk.prih. 2020 RTH koordinacija
vkalk.prih 2020 E-gradovi

skupaj

stanje
31.12.2020
6.015
4.420
9.984

vkalk.prih 2020 INNO

24.376

vkalk.prih 2020 MAB

4.898
49.693

9

2.1.3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti zavoda za časovno obdobje do enega leta,
katere so prikazane v spodnji tabeli:

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
AOP

2
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti za prejete
predujme in varščine

ZNESEK

Znesek

Leto 2019 Leto 2020

2020-2019

3

4

5

6=5-4

034

247.745

662.514

035

-

-

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

036

28.362

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

037

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
EKN

Indeks
20/19
7=5/4

414.769

2,67

22.937

-5.425

0,81

7.749

88.370

80.621

11,40

038

56.664

338.459

281.795

5,97

039

69.937

70.876

939

1,01

Kratkoročne obveznosti do financerjev

040

Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Neplačani prihodki
Pasivne časovne razmejitve

041
042
043

85.033

141.872

56.076

1,67

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Znesek 22.937 EUR zajema obveznosti za bruto plače in prejemke zaposlenih za mesec
december 2020, ki so bile izplačane v januarju 2021.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Na dan 31.12.2020 znašajo obveznosti 88.370 EUR, kar je precej več kot leto prej. Med
obveznosti na kontu 220 imamo zavedene tudi obveznosti do Občine Sevnica v višini 72.000
EUR iz naslova garancijske sheme in jih zaradi premoženjske bilance vodimo na ločenem
kontu. Vse obveznosti so na dan 31.12.2020 nezapadle.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja RRA Posavje beleži predvsem kratkoročne
obveznosti do štipenditorjev, ki predstavljajo 133.199 na podlagi podpisanih sporazumov o
obročnem vračilu štipendij. Glede na obročna vračila štipendistov se ta prejeta sredstva
nakažejo štipenditorjem (podjetja, občine, MDDSZ).
Večji delež v znesku 198.981 pa predstavljajo obveznosti do partnerjev v projektu INNO,
katerim bo agencija v letu 2021 prenakazala zneske po pogodbi.
V znesku 6.278 EUR so zajeti prispevki na bruto plače za mesec december 2020 ,decembrske
obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje v znesku 279 EUR, obveznost za davek od
dohodka v znesku 1.078 EUR ter obveznost DDV za zadnje tromesečje 2020 v znesku 1.344.
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Kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov
konto
240000
240000
240000
240000

PU
UJP
Ministrstvo za javno upravo
MJU
MDDSZ

namen
provizije
sigenca
HKOM
obv.za vrač.štipendij

242000

JZ (ZD Sevnica, ,ZD Brežice, ZD Krško; SB
obv.za transfer štip.
Brežice)

stanje 31.12.2020

skupaj

18
32
35
68.001
2.790
70.876

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zavod ima na dan 31.12.2020 oblikovane razmejitve za:
•

vnaprej vračunane stroški

Vnaprej obračunani so stroški štipendij za nadarjene s področja kulture za december 2020, ki
so izplačane v januarju 2020.
•

kratkoročne odložene prihodke.

Kratkoročno odloženi prihodki za odhodke projektov, ki se bodo izvajali v letu 2021 so:
konto

Stranka

namen
razmej.prih. za fin. projektov sodel.in
neuprav.stroške (DDV,..)

stanje
31.12.2020

291000

članarine LAS

291000
291000

občine
Občina Kostanjevica
ob Krki

291200

Občina Brežice

razm.prihodkov za fin.projekta E-gradovi
razmejeni prihodki za štipendije 1-9/2021;
zahtevek že v 2020

4.971

291200

Občina Sevnica

razmejeni prihodki za štipendije 1-9/2021;
zahtevek že v 2020

291200

Štipendije

sporazum o vračilu štipendije št.122

3.178

291200

RŠS
skupaj

razmej.prih. za financiranje RŠS in neupr.str.

poračun za leto 2020

48.945
-692
7.957
5.400,00

26.293
96.053

V letu 2020 se je za financiranje projektov sodelovanja porabilo 8.785 EUR odloženih
prihodkov članarin. Članarine za leto 2020 so se razmejile za nadaljnjo financiranje projektov
sodelovanja v naslednjih letih.
Za delovanje projekta E-gradovi je Občina Kostanjevica ob Krki že v letu 2020 poravnala
pogodbeno vrednost, planirano za leto 2020, zato smo neporabljen del v višini 7.957 EUR
prestavili na odložene prihodke.
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Pri štipendijah za tujino so se prihodki zaradi upoštevanja načela poslovnega dogodka
ustrezno razmejili (odložili za tisti del, ki se nanaša na poslovno leto 2021.
Prihodki RŠS pa smo prenesli na odložene prihodke za financiranje RŠS v prihodnosti in
pokrivanje neupravičenih stroškov.

2.1.4 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Zavod izkazuje na dan 31.12.2020 sledeče obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje:
•
•
•
•

neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 10.769 EUR,
obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (GSP in TCP) v višini 422.316 EUR,
skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 102.512 EUR in
skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.759 EUR (še nerazdeljen po
občinah).

Skupne obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po občinah znašajo 533.398 EUR hkrati
pomenijo obveznosti do občin ustanoviteljic:
Občina
KRŠKO
BREŽICE
SEVNICA
KOSTANJEVICA NA KRKI
BISTRICA OB SOTLI
RADEČE

Znesek
271.584
113.933
88.362
52.627
2.460
4.432

V spodnji tabeli so obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje prikazana po namenu. Pri
razdelitvi obveznosti na posamezno občino ustanoviteljico se upošteva sprejeto sodilo: število
prebivalcev v posamezni občini. Pri Garancijski shemi Posavje je pripis obresti od depozitov
na posamezno občino odvisen od njenega vložka v celotni shemi.
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva

Oznaka
AOP

ZNESEK
Leto 2019

3

Znesek

Leto 2020

4

5

Indeks
20/19

2020-2019
6=5-4

7=5/4

775.086

551.844

-223.242

0,71

56

13.167

10.769

-2.398

0,82

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

57

669.250

442.316

-226.934

0,66

Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
Pasivni konti izvenbilančne evidence

58
59
61

92.669

98.759

6.090

1,07
-

-

-

-
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Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije so oblikovane na osnovi sporazumov o obročnih vračilih štipendij in se
zaradi zaključka programa zmanjšujejo. V letu 2020 so se ta sredstva prestavila na dolgoročne
obveznosti.
RRA Posavje je dolžna projekte, ki so financirani iz EU sredstev spremljati in sicer mora po
zaključku operacije skrbeti za poročanje in izpolnjevanje/posredovanje ustreznih dokumentov,
ki izkazujejo spremljanje operacije. Iz tega naslova ima med dolgoročnimi pasivnimi
razmejitvami oblikovane obveznosti. Prav tako ima med dolgoročno razmejenimi obveznostmi
oblikovane vire za nabavo osnovnih sredstev, ki so odobrena pri izvajanju projektov.
Obračunana amortizacija za ta sredstva se krije v breme teh obveznosti.

2.1.5 IZVENBILANČNA EVIDENCA
Zavod je imelo na dan 31.12.2020 oblikovane dolgoročne rezervacije zaradi garancijske
izpostavljenosti pri izvajanju Garancijske sheme Posavje v višini 41.752 EUR, kar predstavlja
80% kredita.

2.2 POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV
Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z Zakonom o
računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Za prikaz
prihodkov in odhodkov služi obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki
smo ga izpolnili v tabeli za letno poročilo (Ajpes).
Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno loči že ob nastanku s
pomočjo uporabe stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Za posredne stroške uporablja
izbrano sprejeto sodilo za delitev le-teh; in sicer delež: zaposleni na posameznem projektu /
vsi zaposleni.

2.2.1 PRIHODKI
viri

znesek

delež v %

Prihodki iz občinskih proračunov

232.713

32

Prihodki iz državnega/ EU proračuna

464.329

64

Drugi prihodki

15.710

2

Prihodki iz tržne dejavnosti

11.437

2

13

0

724.202

100,00

Finančni prihodki - obresti
skupaj
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Celotni prihodki RRA Posavje so se v primerjavi s preteklim letom nominalno zmanjšali za
64.673 EUR oz. za 8,2 %.
Prihodki od članarin in prihodki RŠS so kratkoročno odloženi za izvajanje projektov
sodelovanja, za lastne vire in neupravičene stroške v letu 2021.
Neplačani prihodki iz naslova izdanih zahtevkov za leto 2020 in predhodno nezaračunani
prihodki za leto 2020 so izkazani kot prihodek tekočega leta.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862+863+864)
Prihodki od prodaje proizvodov in
storitev
povečanje vrednosti zalog proiz. In
nedok.pr
zmanjšanje vrednosti zalog proiz. In
nedok.pr

Oznaka
AOP
3

Indeks
realiz.
real. 2019 plan 2020 real.2020 20/19
4
5
ZNESEK

Znesek

860

788.862

839.073

724.189

0,92

0,86

861

788.862

839.073

724.189

0,92

0,86
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1,18

724.202

0,92

862

0

863

0

Prihodki od prodaje blaga in materiala

864

0

B) FINANČNI PRIHODKI

865

c) DRUGI PRIHODKI

866

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

867

0

Prihodki od prodaje OS

868

0

Drugi prevrednotovalni poslovni
prihodki

869

0

D) CELOTNI PRIHODKI

870

Prihodki 2020 - prihodki 2019 v EUR

-64.671

Prihodki 2020 - plan prihodki 2020 v EUR

-114.871

Indeks
plan20/
real20

11

788.873

0

839.073

0,86
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Razčlenitev prihodkov na del, ki se nanaša na opravljanje splošnih razvojnih nalog,
izvajanja posameznih projektov ter tržne dejavnosti je razviden iz tabele: Prihodki in
odhodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2020.

Obrazložitev zmanjšanja prihodkov leta 2020 v primerjavi s planom za 2020:
Realizacija je nižja s finančnim načrtom RRA Posavja predvsem zaradi ne zmožnosti izvajanja
določenih aktivnosti na načrtovan način, sej je bilo zaradi COVID-19 določene aktivnosti
potrebno prilagoditi.

2.2.2 ODHODKI
Odhodki so merjeni na osnovi dejanske porabe oz. po datumu njihovega nastanka. Zavod vodi
porabo proračunskih sredstev po stroškovnih mestih.
Celotni odhodki znašajo 718.584 EUR in so glede na leto 2019 nižji za 91.091 EUR, oziroma
za 12%. Realizirani odhodki so nižji za 124.341 EUR v primerjavi z načrtovanimi za leto 2020.
V spodnjih tabelah so prikazane vrednostne in razlike v indeksih tekočega leta v primerjavi s
preteklim letom in finančnim načrtom. Do razlik prihaja zaradi števila in vsebin izvedenih
projektov v posameznem letu.
V naslednji tabeli je prikazana struktura naravnih vrst odhodkov glede na celotne odhodke
zavoda.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
2
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
F) STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za social.varnost delod.
Drugi stroški dela
G) AMORTIZACIJA
h) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI

Oznaka
AOP real. 2019
3
4
871
873
874
875
876
877
878
879
880
881

368.782
33.848
334.934
402.536
311.605
51.280
39.651

38.357

ZNESEK
plan 2020

real.2020

5

6

331.720

511.206

238.284
44.897
193.387
438.776
382.219
56.557
0

Indeks
realiz.
20/19

Indeks
plan20/
real20

7

8

0,65

1,39

1,09

1,17

41.524
15

K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOV.POSL.ODH.
ODHODKI PRODAJE OSNOV.SRED
OSTALI PREVRED.ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI

882
883
884
885
886
887

809.675 842.926 718.584

0,89

1,17

Razčlenitev odhodkov na del, ki se nanaša na opravljanje splošnih razvojnih nalog,
izvajanje posameznih projektov ter tržne dejavnosti je razviden iz tabele: Prihodki in
odhodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2020.

Primerjava stroškov dela zaposlenih za leto 2020 in 2019:
SM/SN
1
1100
2
12
91
17
13
7
27
8
25
25120
25110
25100
16
22

opis
RRA- splošne razvojne naloge
RRP
GSP
3P
RŠS
PVSP Radeče mentorji+udeleženci
E-Gradovi
RTH koordinacija
RTH promocija
DMMO
LAS (novi+strategija)
ORI
PV
MAB
INNO
Tržna dejavnost
SKUPAJ (AOP 875)

leto 2020

leto 2019

150.787
6.164
6.390
29.569

151.418
2.343
1.650
22.991

84.787
9.403
12.213
8.000
12.311
82.054
778
2.380
2.895
28.656
2.389
438.776

76.814
14.630
11.612
19.540
78.284
888
2.231
5.388
13.023
1.723
402.536

Stroški plač za izvajanje javnih nalog so v skladu z določili Pravilnika o regionalnih razvojnih
agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 59/2015), ki določa naloge RRA in pogoje za vpis v evidenco.
Le ta določa, da mora RRA za opravljanje splošnih razvojnih nalog realizirati toliko ur dela, kot
bi ga opravili najmanj 4 (štirje) zaposleni za polni delovni čas.
V letu 2020 so stroški plač za izvajanje javnih nalog nižji v primerjavi z letom 2019, povečali
pa so se stroški plač zaradi izvajanj novih projektov v letu 2020
Obseg stroškov dela v letu je odvisen od števila in vsebine izvajanja projektov v posameznem
obdobju. Na dan 31.12.2020 je bilo v zavodu zaposlenih 9 oseb, kar je za dve osebi manj kot
leto pred tem.
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2.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravneh države in občin
morajo določeni uporabniki v skladu s 16. členom pravilnika o razvrščanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ugotavljati prihodke in odhodke po načelu
denarnega toka. Ti podatki niso primerljivi s podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov
sestavljenih po načelu poslovnega dogodka.
V letu 2020 je Zavod dosegel negativi denarni tok, ki je posledica časovnega zamika med
obračunskim in denarnim tokom pri financiranju projektov zaradi kontrol zahtevkov pred
izplačili.

2.4 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Finančnih terjatev in naložb zavod nima, saj ne daje in ne prejema posojil.

2.5 POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA DOLOČNIH UPORABNIKOV
Zavod nima najetih kreditov in zato se izkaz računa financiranja ne izpolnjuje.

2.6 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z
računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. V tem izkazu podatke o
dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti, in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo
in ločeno tržno dejavnost.
Kot smo že navedli, RRA Posavje že ob nastanku poslovnega dogodka opredeli njegovo
naravo in tako izkazuje dejansko nastale prihodke in odhodke po vrsti dejavnosti.

Struktura celotnih prihodkov od poslovanja je bila naslednja:
ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka prihodki prihodki - tržna
AOP javna služba
dejavnost
2
3
4
5
D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
670 712.752
11.437

%
javna
služba

98

%
tržna
dejavnost

2

Prihodki iz tržne dejavnosti so vsebinsko navedeni v letnem poročilu, finančno pa v priloženi
tabeli Realizacija po načelu poslovnega dogodka za januar – december 2020.
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3 UGOTOVITEV REZULTATA IN PREDLOG RAZPOREDITVE
3.1 UGOTOVITEV REZULTATA CELOTNEGA ZAVODA
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENI UPORABNIKI
Celotni prihodki zavoda v letu 2020 so 724.202 EUR (AOP 870). Celotni odhodki znašajo
718.584 EUR (AOP 887).
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo je izkazan v višini 5.618 EUR. Davek od
dohodka pravnih oseb za tržno dejavnosti znaša 1.066 EUR. Zavod ima presežek prihodkov
nad odhodki v višini 4.552 EUR (AOP 889).
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
Celotni prihodki iz naslove javne dejavnosti so znašali 712.765 EUR (AOP 670) , celotni
odhodki iz naslova javne dejavnosti 712.759 EUR (AOP 687), čisti presežek prihodkov nad
odhodki iz naslova javne dejavnosti pa znaša 6 EUR (AOP 689).
Presežek prihodkov nad odhodki predstavlja presežek obresti.
Celotni prihodki tržne dejavnosti so znašali 11.437 EUR (AOP 660), celotni odhodki 5.825 EUR
(AOP 687), davek od dohodka1.066 EUR, pozitivni izid tržne dejavnosti pa 5.612 EUR oz.
4.546 EUR po davku (AOP 691).
Skupni čisti presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 5.618 EUR oz.
obdavčitvi 4.552 EUR (AOP 891).

po

UGOTOVITEV PRESEŽKA PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU
V skladu s 5. členom ZFisP presežka nismo računali, ker nismo dosegli presežkov po
denarnem toku.

3.2 Ugotovitev rezultata pri izvajanju splošnih razvojnih nalog in tržne
dejavnosti ter predlog razporeditve
Prihodki Zavoda za izvajanje splošnih razvojnih nalog so v letu 2020 znašali 219.219 EUR,
odhodki tega obdobja pa 219.219 EUR.
Pri opravljanju tržne dejavnosti je Zavod dosegel prihodke v višini 11.437 EUR in odhodke pri
izvajanju te dejavnosti 5.825 EUR. Pozitivni izid tržne dejavnosti po obračunu davka od
dohodkov (1.066 EUR) je znašal 4.546 EUR.
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020, dosežen pri opravljanju tržne
dejavnosti znaša 4.546 EUR.
Predlog porabe presežka leta 2020:
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Presežek tržne dejavnosti iz leta 2020 v višini 4.546 EUR se nameni za nakup osnovnih sredstev
in razvoj dejavnosti v letu 2021.

3.3 Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2020 – obveznosti za
sredstva prejeta v upravljanje (konto 985)
Na osnovi odobrenih sredstev in ustvarjenih presežkov prihodkov nad odhodki, smo na dan
31.12.2020 naredili pripis presežkov prihodkov nad odhodki občinam ustanoviteljicam, kot je
prikazano v spodnji tabeli.

OBČINA

PRESEŽEK na dan
31.12.2019

šifra občine KLJUČ
%

Krško
Brežice
Sevnica
Kostanjevica na Krki
Bistrica ob Sotli
Radeče
SKUPAJ

100
200
300
400
500
600

34,30%
31,90%
23,30%
3,20%
1,80%
5,50%

7.171,60
7.152,48
4.277,69
155,03
282,76
893,73

100

19.933,29

Čisti
PRESEŽEK davek od
presežek PRESEŽEL
TD SPIRIT dobička
TD
TD SPIRIT
0,00
0,00
0,00
0,00
1.388,19
263,76 1.124,44
683,68
1.291,06
245,30 1.045,76
797,94
943,00
179,17
763,83
129,51
24,61
104,90
83,58
72,85
13,84
59,01
222,60
42,29
180,30
0,00
0,00
4.047,21
768,97 3.278,24 1.565,20

davek od
dobička2

Čisti
presežek

129,90
151,61

553,78
646,33

15,88

67,70

297,39 1.267,81

PRESEŽEK na dan
31.12.2020
0,00
0,00
8.296,04
8.198,24
5.041,52
259,93
341,77
1.074,03
0,00
23.211,53

Sodilo za razporeditev presežkov se glede na vsebino presežka uporablja: število prebivalcev
v posamezni občini oz. glede na delež financiranja posamezne občine ustanoviteljice pri
programu (projekt, dogodek).
V knjigovodskih evidencah (bruto bilanci – analitika kontov 985) na dan 31.12.20 ločeno
izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let (leto 2006 in 2007 – obravnava
na 9. redni seji UO RRA Posavje z dne 27.02.2012), ki je zmanjšan za postavko iz konta
920101, ki se nanaša na dogodke pred 2010.

4 POJASNILA PO 26. ČLENU PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL
I. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost
prodaje blaga in storitev na trgu
Zavod vse svoje prihodke in odhodke iz naslova dejavnosti dosledno loči že ob nastanku s
pomočjo uporabe stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Za posredne stroške uporablja
izbrano sprejeto sodilo za delitev le-teh; in sicer delež: zaposleni na posameznem projektu /
vsi zaposleni.
II. Oblikovanje rezervacij
Zavod nima več oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
III. Vzroki za izkazovaje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja
V letu 2020 zavod ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.
IV. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje
Zavod nima zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.
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V. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlogih za
neplačilo
Zavod ima na dan 31.12.2020 stanje zapadlih neporavnanih terjatev v višini 25.688 EUR.
Neporavnane članarine LAS Posavje znašajo 314 EUR. Terjatve se letno spremljajo in izvajajo
ustrezni ukrepi za izterjavo. Ločeno se vodi stanje spornih terjatev, ki so se v primerjavi z letom
2019 znižale za 24.326. Izterjava teh se vrši preko zunanje odvetniške pisarne.
VI. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, in o razlogih za
neplačilo
Zavod na dan 31.12.2020 ne izkazuje neporavnanih zapadlih obveznosti.
VII. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena
sredstva in dolgoročne finančne (kapitalske naložbe in posojila)
Zavod je v letu 2020 vlagal v opredmetena osnovna sredstva. Viri sredstev so navedeni na
strani 5 in 11 računovodskega poročila. V spodnji tabeli je prikaz dolgoročnih sredstev in
njihovih virov po stanju 31.12.2020.
RAZRED 0
neopredmetana OS in opredmetena OS
Naložbe v deleže- Destinacija Posavje
skupaj

konto
00-050
062002

RAZRED 9
LAS Posavje - obveznosti za OS
LAS Posavje2014-2020 - obveznosti za OS
DMMO – obveznost za OS do države
PVSP – obveznosti za OS do države
RTH koordinacija – obveznosti za OS do države
RTH promocija – obveznosti za OS do države
RŠS – obveznosti za OS do države
obveznosti za OS po občinah
skupaj viri za OS
Obveznost za DFN- Destinacija Posajve
skupaj viri za OS + DFN

konto
922124
922125
922111
922112
922113
922114
922115
skupina 980

znesek
56.854
56.854
znesek
6.409
323
30.121
5.027
2.056
1.538
611
10.769
56.854
56.854

920100

Viri za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva po financerjih:
OBČINA

konto

Krško

980100+980110

3.821

Brežice

980200+980210

3.583

Sevnica

980300+980310

2.655

Kostanjevica na Krki

980400

znesek

250

Bistrica ob Sotli

980500

112

Radeče

980600

348

skupaj

10.769

VIII. Naložbe prostih denarnih sredstev
Zavod ima naložbe denarnih sredstev v kratkoročne depozite za izvajanje Garancijske sheme
Posavje, Posavske štipendijske sheme in LAS.
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IX. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Zavod ni imel pomembnejših sprememb stalnih sredstev.
X. Vrste postavk, ki so zajete v zneskih, izkazanih na kontih zunajbilančne evidence
Zavod ima na dan 31.12.2020 oblikovane dolgoročne rezervacije zaradi garancijske
izpostavljenosti pri izvajanju Garancijske sheme Posavje v višini 41.752 EUR, kar predstavlja
80 % stanja odprtih kreditov na dan 31.12.2020. Odprti je ena garancija pri DH d.d. Ljubljana.
Veljavnosti in zneski garancij sovpadajo z zapadlostjo posameznih kreditov. Zadnja
potencialna obveznost iz naslova danih garancij poteče 31.12.2025.
XI. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki
so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Zavod pri svojem delu uporablja tudi računalniško opremo in pohištvo, ki je že amortizirano.
Drugih pomembnih osnovnih sredstev ne uporablja.
XII. Podatki, ki so pomembni za podrobnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega
stanja
Inventurna komisija je popisala sredstva in obveznosti zavoda in ugotovila, da imajo vse
spremembe ustrezno zakonsko podlago.

5 PRILOGE
A) BILANCA STANJA na dan 31.12.2020
B) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV po načelu
denarnega toka
C) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
D) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
E) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
F) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
G) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
H) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV
I) Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
J) Prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka za leto 2020 (ločeno po
SM)
K) Bruto bilanca
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REALIZACIJA PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO 2020
št.mes/ leto:

AOP /
SM/SN

Št

AOP 893

1

2

3

4

II

1,37

15.756,49
50.367,33

2.000,00

2.000,00

18.251,98

#DIV/0!
0,49

854.996,47
PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE
in nabavo osnovnih sredstev *
230.649,17
Državni proračun
78.560,66
Občina Krško
52.199,99
Občina Brežice
48.667,22
Občina Sevnica
35.071,70
Občina Kostanjevica na Krki
4.918,50
Občina Radeče
8.505,37
Občina Bistrica ob Sotli
2.725,73
PRIHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV
549.174,97
Državni proračun in sredstva ESS
462.262,50
Občina Krško
28.835,02
Občina Brežice
25.799,10
Občina Sevnica
30.899,56
Občina Kostanjevica na Krki
4.857,84
Občina Radeče
9.427,62
Občina Bistrica ob Sotli
4.029,62
Članarine
1.950,00
Poraba razmejenih prihodkov iz projektov (sk.92)
Obresti PŠS
10,85
Razmejitve prihodkov E-gradovi
90,82
Odloženi prihodki za financiranje programa RŠS, LAS
7.715,80
Poraba odloženi prihodki za financ.projektov sodel.(sk.29)
- 11.272,16
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI
9.047,06
Državni proračun in sredstva ESS
Občina Krško
1.790,16
Občina Brežice
2.089,35
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
218,85
Občina Radeče
Občina Bistrica ob Sotli
Drugi (podjetja, zavodi)
4.948,70
FINANČNI PRIHODKI (obresti)
1,45

848.380,77

944.273,32

742.453,82

244.423,34
85.488,70
54.483,00
50.798,00
36.794,08
5.139,70
8.881,11
2.838,75
594.650,47
465.849,24
24.900,98
23.084,89
27.004,72
2.911,81
7.158,63
2.356,32
2.400,00
100,00

244.423,34
85.488,70
54.483,00
50.798,00
36.794,08
5.139,70
8.881,11
2.838,75
684.380,51
517.567,90
35.939,00
33.266,57
34.135,85
5.369,04
9.808,42
4.131,21
2.400,00
100,00

27.766,00
11.117,88
7.306,96
1.790,16
2.089,35
218,85
3.208,60

41.662,52
13.469,47
6.162,51
1.790,16
2.089,35
218,85
3.208,60

860.041,69
809.674,36
407.138,20
50.367,33
402.536,16

847.925,77
842.925,77
331.719,62
3.000,00
511.206,15

232.649,17
75.238,12
155.411,05
2.000,00
618.596,86
324.827,38
48.367,33
245.402,15
8.795,66
7.072,70
1.722,96

AOP 888
AOP 889
AOP 890

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
Nabava OS
ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA IZVEDBO PROJEKTOV
Stroški materiala in storitev
Nabava OS
Stroški dela
ODHODKI POSLOVANJE IZ TRŽNE DEJAVNOSTI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (II-I)
Davek od dohodka pravnih oseb

AOP 891

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IIIIV)

AOP 892

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (IVIII)
-

20.849,48

AOP 893

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obrač. obdobja -PROJEKTI

15.756,49

8
a
b
9

Indeks
Plan 21/R20

724.201,84

CELOTNI ODHODKI (7+8+9)
CELOTNI ODHODKI brez nabav OS
Stroški materiala in storitev (a)
Nabava OS
Stroški dela (b)

7

Realizacija 2020

942.273,32

2.000,00
831,11

AOP 887

Rebalans 2020

846.380,77

15.756,49
50.367,33
199,64

a
b
c

V

PLAN 2020

788.872,65

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdboja (5)
Prihodki, porabljeni za nabavo OS (6)

PRESEŽEK PRIHODKOV iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obrač. obdboja -PROJEKTI
Prihodki porabljeni za nabavo OS
Poraba presežka prihodkov za nabavo OS (kt 985)

5
6
6a

IV

Naziv

AOP 870 CELOTNI PRIHODKI (1+2+3+4-6)

I

a
b
III

REALIZACIJA
2019

20.801,71
47,77

-

219.219,89
84.160,50
46.625,29
42.962,88
31.119,86
4.341,99
7.603,13
2.406,24
493.531,89
411.648,31
27.408,79
23.996,42
28.324,42
9.905,35
6.849,48
1.168,15
1.920,00

-

2.026,20
31.479,46
11.764,23
11.436,84
4.708,48
1.790,16
2.089,35
218,85
2.630,00
13,22

5.092,99

736.836,61
718.584,63
279.808,30
18.251,98
438.776,33

1,37
1,39
1,91
0,49
1,06

244.423,34
76.673,34
165.750,00
2.000,00
594.195,47
250.139,32
1.000,00
343.056,15
7.306,96
4.906,96
2.400,00

244.423,34
75.803,47
166.619,87
2.000,00
684.380,51
306.252,92
13.084,23
365.043,36
13.469,47
11.069,47
2.400,00

221.035,84
62.268,06
156.951,83
1.815,95
509.976,34
214.105,00
16.436,03
279.435,31
5.824,43
3.435,24
2.389,19
5.617,21

1,10
1,19
1,07
1,10
1,48
2,12
0,43
1,05
2,12
2,33
1,81
-

1.545,00

0,00

1.545,00

0,00

5.617,21
-

1.066,36
-

-

0,76

942.273,32
927.189,09
393.125,86
15.084,23
534.063,23

-

-

-

#DIV/0!
0,49

PRIHODKI porabljeni za nabavo OS
SKUPNI PRESEŽEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (AOP 893AOP 892)

0,10
1,08
2,62
-

18.251,98

-

1.066,36

-

1,11
1,02
1,16
1,18
1,18
1,18
1,16
1,17
1,50
1,33
1,67
1,86
1,50
0,99
2,80
12,14
0,95

1.545,00

0,00

4.550,85

AOP /
SM/SN

Št

1

2
a

b

Naziv
SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE

REALIZACIJA
2019

e

244.423,34
85.488,70
54.483,00
50.798,00
36.794,08
5.139,70
8.881,11
2.838,75

219.219,89
84.160,50
46.625,29
42.962,88
31.119,86
4.341,99
7.603,13
2.406,24

1,11
1,02
1,16
1,18
1,18
1,18
1,16
1,17

ODHODKI

232.649,17

244.423,34

244.423,34

221.035,84

1,10

ODHODKI brez nabav OS
STROŠKI MATERIALA
Pisarniški material
Čistilni material in storitve
Časopisi, revije, knjige in strokovne literature
Električna energija
Poraba kuriv in ogrevanje
Voda in komunalne storive
Promocijski material
Drug splošni material
STROŠKI STORITEV

230.649,17
8.093,26
1.231,21
1.331,78
452,63
819,14
907,15
348,92
800,68
2.201,75
53.748,21

242.423,34
9.250,00
1.500,00
1.550,00
600,00
1.000,00
1.400,00
400,00
800,00
2.000,00
58.170,00

242.423,34
9.250,00
1.500,00
1.550,00
600,00
1.000,00
1.400,00
400,00
800,00
2.000,00
57.280,00

219.219,89
8.505,57
1.675,20
1.462,66
503,58
759,08
642,00
343,44
118,95
3.000,66
44.144,98

1,10
1,08
0,90
1,06
1,19
1,32
2,18
1,16
6,73
0,64
1,26

3.368,52

3.500,00

3.500,00

3.367,66

1,04

6.716,69

7.000,00

7.000,00

6.502,63

1,09

9.213,13
373,81
75,45

10.000,00
400,00
150,00

10.000,00
400,00
150,00

5.745,49
361,06
51,59

1,65
1,11
2,91

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
Računalniške storitve

12.653,80
2.196,00

14.000,00
2.500,00

12.040,00
2.500,00

8.137,79
2.318,00

1,54
1,08

Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški

2.928,00

3.200,00

3.200,00

3.513,60

0,91

70,00

65,01

1,08

3

-

Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih, seminarji
Stroški oglaševalskih storitev
Strošk reprezentance
Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet)
Poštnina in kurirske storitve
Promocija zdravja na delovnem mestu

2.243,20
2.429,69
1.564,36
3.897,13
983,22

2.620,00
2.700,00
2.000,00
4.000,00
1.100,00

2.620,00
2.700,00
2.000,00
4.000,00
1.100,00
1.000,00

1.928,10
1.502,62
1.769,37
2.574,52
1.100,73
1.716,64

1,36
1,80
0,85
1,17
0,91

Druge splošne storitve , uvedba e-arhiviranja, fotokopiranje
DRUGI STROŠKI
Članarine
Zamudne obresti
Invalidi nad kvoto (ZZRZI)
Drugi odhodki (stavbno,…)
STROŠKI DELA
Osnovne plače
Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za delovno uspešnost direktorja
Prispevki delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Povračila stroškov prehrane in prevoza na delo
Regres za letni dopust
Jubilejne nagrade, odpravnine…

5.105,21
5.262,34
4.880,00

5.000,00
5.380,00
5.000,00

5.000,00
5.400,13
5.000,00

3.490,17
3.129,54
2.730,00

1,40
1,73
1,83

382,34
151.418,07
119.795,49
19.365,29
1.419,28
6.347,35
3.480,02
1.010,64

380,00
155.750,00
124.000,00
20.000,00
1.450,00
6.800,00
3.500,00
-

400,13
156.619,87
124.000,00

399,54
150.787,43
119.585,66

1,00
1,04
1,04

300,00

318,66

3,77

20.000,00
1.450,00
6.800,00
3.762,32
307,55

19.381,75
1.453,83
5.977,65
3.762,33
307,55

1,03
1,00
1,12
1,00
1,41

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ( RRP 2014-2020)
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
2 GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA
Stroški materiala in storitev
Stroški dela

g

Indeks
Plan 21/R20

244.423,34
85.488,70
54.483,00
50.798,00
36.794,08
5.139,70
8.881,11
2.838,75

OSNOVNA SREDSTVA - nabava

f

Realizacija 2020

230.649,17
78.560,66
52.199,99
48.667,22
35.071,70
4.918,50
8.505,37
2.725,73

Stroški zdravniških pregledov

d

Rebalans 2020

PRIHODKI *
Državni proračun
Občina Krško
Občina Brežice
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Radeče
Občina Bistrica ob Sotli

Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov
Najemnine in zakupnine za poslovne prostore ter spletno in
programsko opremo - e-arhiviranje, Vasco
Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice,
nočitve)
Zavarovalne premije
Stroški plačilnega prometa UJP

c

PLAN 2020

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (1-2)

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.815,95

1,10

10.003,54
7.660,30
2.343,24
2.123,75
474,01
1.649,74

12.873,34
2.873,34
10.000,00
1.000,00
1.000,00
-

12.873,34
2.873,34
10.000,00
1.000,00
1.000,00

11.730,40
5.566,00
6.164,40
921,97
921,97

1,10
0,52
1,62
1,08
1,08

-

-

-

-

Št

AOP /
SM/SN

I
II
III

REALIZACIJA
2019

Naziv
PROJEKTI
PRIHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)
ODHODKI (vsi projekti skupaj 1-13)
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)

SM 9

SM 91

SN 90099

SM 7

SM 17..

SM 27

SM 11

583.336,33
570.229,53
13.106,80

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2007-2013)
PRIHODKI
Poraba razmejenih prihodkov oz. presežka
Obresti
ODHODKI
Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA (2016-2022)
PRIHODKI
Državni proračun (za izvajanje programa)
Obresti
Odloženi prihodki za financiranje programa
ODHODKI
ODHODKI brez nabav OS
Stroški materiala in storitev (za izvajanje programa)
Stroški dela (za izvajanje programa)
OS
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
ŠTIPENDIJE ZA NADARJENE S PODROČJA KULTURE
PRIHODKI
Občina Krško
Občina Brežice
Občina Sevnica
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Radeče
ODHODKI
Stroški štipendij
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-

PLAN 2020

Rebalans 2020

Realizacija 2020

Indeks
Plan 21/R20

593.650,47
594.195,47
545,00

593.490,27
593.490,27
-

493.541,82
493.540,31
1,51

1,53
1,53

10,85
10,85
10,11
10,11
0,74

100,00
100,00
100,00
100,00
-

100,00

9,92

1,01

100,00
100,00
100,00
-

9,92
8,41
8,41
1,51

1,01
1,19
1,19

30.574,04
38.289,84
7.715,80
30.574,04
30.574,04
7.583,03
22.991,01

47.500,00
47.500,00
48.500,00
47.500,00
9.500,00
38.000,00
1.000,00
-

48.500,00
48.500,00

35.062,12
49.805,41

1,43
1,00

48.500,00
46.800,00
8.800,00
38.000,00
1.700,00

14.743,29
35.740,44
35.062,12
5.492,98
29.569,14
678,32
-

1,40
1,34
1,64
1,29
4,42

32.534,28
6.893,82
7.200,00
15.367,05

35.925,84
9.575,28
7.200,00
15.958,80

35.925,84
9.575,28
7.200,00
15.958,80

35.684,07
8.874,48
7.200,00
15.955,77

1,01
1,00
1,00
1,03

3.073,41
32.534,28
32.534,28
-

3.191,76
35.925,84
35.925,84
-

3.191,76
35.925,84
35.925,84
-

3.653,82
35.684,07
35.684,07
-

1,00
1,01
1,01

25.500,00
25.500,00

19.695,75
19.695,75

1,47
1,47

25.500,00

21.939,11
19.695,75
7.482,61
12.213,14
2.243,36
-

1,32
1,47
0,94
1,80

-

-

UKREPI RAZVOJNE PODPORE NA OBMOČJU RADEČE, TRBOVLJE IN HRASTNIK - KOORDINACIJA
PRIHODKI
25.316,68
25.500,00
Državni proračun
25.316,68
25.500,00
Poraba odloženih prihodkov (projekti)
ODHODKI
25.316,68
25.500,00
ODHODKI brez nabav OS
Stroški materiala in storitev
10.686,23
9.904,00
Stroški dela
14.630,45
15.596,00
osnovna sredstva
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE - PVSP RTH
PRIHODKI
99.586,40
Državni proračun
99.586,40
Poraba odloženih prihodkov (projekti)
ODHODKI
100.458,40
ODHODKI brez nabav OS
99.586,40
Stroški materiala in storitev
22.772,25
Stroški dela
76.814,15
osnovna sredstva
872,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PROMOCIJA PROBLEMSKEGA OBMOČJA RTH in privabljanje tujih in domačih
PRIHODKI
25.185,64
Državni proračun (100%)
25.185,64
Sredstva ESR (0%)
ODHODKI
25.185,64
ODHODKI brez nabav OS
Stroški materiala in storitev
13.573,69
Stroški dela
11.611,95
osnovna sredstva
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
-

-

9.904,00
15.596,00
-

114.650,00
114.650,00

113.464,80
113.464,80

106.680,57
106.680,57

114.650,00
114.650,00
30.430,00
84.220,00
-

113.464,80
106.680,57
21.894,05
84.786,52
6.784,23
-

113.464,80
106.680,57
21.894,05
84.786,52
6.784,23
-

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

17.521,55
17.521,55

25.000,00

25.000,00

12.810,00
12.190,00

12.810,00
12.190,00

19.199,31
17.521,55
9.521,40
8.000,15
1.677,76
-

-

DMMO (Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje)
PRIHODKI
186.681,98
33.681,36
Državni proračun (15%-16,67%)
16.763,36
Občina Krško
15.455,62
9.320,12
Občina Brežice
13.051,24
10.337,03
Občina Kostanjevica na Krki
4.280,79
2.334,76
Občina Sevnica
11.302,60
6.816,01
Občina Bistrica ob Sotli
3.682,32
2.009,02
Občina Radeče
5.251,76
2.864,42
Sredstva ESR (75%-83,33%)
116.803,47
Lastna sredstva
Razmejitev prihodkov
90,82
ODHODKI
236.509,35
33.681,36
ODHODKI brez nabav OS
191.979,35
33.681,36
Stroški materiala in storitev
172.439,70
3.681,36
Stroški dela
19.539,65
30.000,00
nabava OS
44.530,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
5.297,37
-

-

33.681,36

14.727,60

2,18

9.320,12
10.337,03
2.334,76
6.816,01
2.009,02
2.864,42

5.048,62
4.707,19
476,25
3.409,51
263,06
822,97

1,85
1,87
4,90
2,00
7,64
3,48

33.681,36
33.681,36
3.681,36
30.000,00

14.727,60
14.727,60
2.416,70
12.310,90

2,18
2,18
2,54
2,11

-

-

AOP /
SM/SN
SM 12

Št

Naziv
3P POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI
PRIHODKI
STO
Občina Krško
Občina Brežice
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Sevnica
Občina Bistrica ob Sotli
Občina Radeče
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

SM 13

E GRADOVI POSAVJA
PRIHODKI
MGRT - ERDF
Občina Brežice
Občina Krško
Občina Sevnica
Občina Radeče
Občina Kostanjevica na Krki
Občina Bistrica ob Sotli
Odloženi prih. Občina Kostanjevica na Krki
Vkalk.prihodki
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela

REALIZACIJA
2019

-

PLAN 2020

-

11

SM 24

1

3

IZVAJANJE NALOG VODILNEGA PARTNERJA LAS POSAVJE
PRIHODKI
Državni proračun

Realizacija 2020

61.319,28
37.926,40
8.058,85
7.455,31
753,25
5.427,15
411,71
1.286,61
61.319,28
50.461,95
10.857,33
-

53.340,04
34.164,35
6.606,03
6.111,30
617,45
4.448,76
337,49
1.054,66
53.340,04
46.950,44
6.389,60
-

29.570,96
18.211,10
2.726,37
2.499,17
1.703,98
1.363,18
1.703,98
1.363,18

19.315,19
7.513,89
430,07
394,08
280,47
215,58
8.234,60
220,30
7.957,40
9.983,60
19.315,19
9.912,55
9.402,64

-

-

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

SM 25

Rebalans 2020

29.570,96
19.007,60
10.563,36
-

-

Indeks
Plan 21/R20

-

17,07
31,95
53,67
53,67
53,67
53,67
0,84
53,68

17,07
29,79
3,65
-

122.710,33
102.470,18

174.471,23
154.261,08

174.951,23
154.261,08

107.614,33
104.140,35

1,62
1,48

6.485,58
5.547,86
4.229,91
577,05
1.102,45
347,30

6.005,58
5.547,86
4.229,91
577,05
1.102,45
347,30

6.485,58
5.547,86
4.229,91
577,05
1.102,45
347,30
-

6.485,58
5.547,86
4.229,91
577,05
1.102,45
347,30

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1.920,00

0,95

Občina Krško (članarina)
Občina Brežice (članarina)
Občina Sevnica (članarina)
Občina Kostanjevica na Krki (članarina)
Občina Radeče (članarina)
Občina Bistrica ob Sotli (članarina)
Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)
Poraba odloženih prihodkov za projekte sod.
Članarine - ostali
Odloženi prihodki za financ.projektov sodel.
Odloženi prihodki za financ.programa
ODHODKI

1.950,00

2.400,00

2.400,00
-

107.272,23

174.471,23

174.951,23

16.736,17
112.666,69

1,55

ODHODKI brez nabave OS
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
nabava OS
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

104.306,90
26.022,68
78.284,22
2.965,33
18.403,43

174.471,23
71.000,00
103.471,23
-

170.351,23
66.880,00
103.471,23
4.600,00
-

107.614,33
25.560,74
82.053,59
5.052,36
-

1,58
2,43
1,32
0,79

14.675,00

14.675,00

IZVAJANJE SPREMLJANJA LAS POSAVJE (2007-2013)
PRIHODKI
Članarine
Lastni viri (razmejeni prihodki)
Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)
Obresti
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

PROJEKTI SODELOVANJA:
25120 Ocenjevanje ribjih izdelkov (01.07.2018-31.10.2020)
PRIHODKI
Državni proračun
Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
25110 Pametne vasi za jutri (01.01.2019-31.12.2020)
PRIHODKI
Državni proračun in sredstva EKSRP
Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-

-

14.675,00

14.675,00

14.675,00
14.675,00

14.675,00
14.675,00

-

-

-

-

-

-

15.391,36
10.507,35
4.884,01
15.391,36
14.503,48
887,88
-

30.213,23
21.838,03
8.375,20
29.758,23
28.822,06
936,17
455,00

29.758,23
18.604,39
11.153,84
29.758,23
28.822,06
936,17
-

25.656,26
18.063,96
7.592,30
25.656,26
24.878,66
777,60
-

2.971,00
2.384,64
586,36
2.971,00
739,66
2.231,34
-

7.381,96
5.812,26
1.569,70
7.381,96
2.523,86
4.858,10
-

7.381,96
5.812,26
1.569,70
7.381,96
2.523,86
4.858,10
-

6.994,64
6.666,43
328,21
6.994,64
4.614,20
2.380,44
-

7.819,85
6.646,87

7.819,85
6.646,87

5.761,90
4.897,62

25100 Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (01.10.2019-31.12.2020)
PRIHODKI
8.247,23
Državni proračun in sredstva EKSRP
6.586,33

-

-

Št

AOP /
SM/SN

Naziv
Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Centri interpretacije zavarovanih območij
PRIHODKI

REALIZACIJA
2019
1.660,90
8.247,23
2.858,80
5.388,43
-

PLAN 2020
1.172,98
7.819,85
4.435,20
3.384,65
-

Rebalans 2020
1.172,98
7.819,85
4.435,20
3.384,65
-

-

-

-

-

-

-

Realizacija 2020
864,28
5.761,90
2.866,42
2.895,48
-

Indeks
Plan 21/R20

-

Državni proračun in sredstva EKSRP
Lastni viri (odloženi prihodki od članarin pret.let)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
SM 16

SM 5
II
III
IV

INNO Industry
PRIHODKI
Državni proračun in sredstva ERDF-Interreg Europe
Lastni viri
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

22.021,67
18.370,05
3.651,62
22.021,67
8.998,60
13.023,07

Razvoj dejavnosti in Evropsko teritorialno sodelovanje
PRIHODKI
Lastni viri (poraba presežka iz preteklih let)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev (RRP, razvoj dej., ETS, OS...)
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

12.104,87
12.104,87
12.104,87
12.104,87

76.732,00
63.641,00
13.091,00
76.732,00
26.332,00
50.400,00

76.732,00
63.641,00
13.091,00
76.732,00
26.332,00
50.400,00

45.477,88
42.498,44
2.979,44
45.477,88
16.821,77
28.656,11

1,75
1,60
4,02
1,75
1,17
2,09
-

-

TRŽNA DEJAVNOST

SN 22110

SM 22

PRIHODKI (skupaj 1-5)

9.047,06

7.306,96

13.469,47

11.436,84

1,08

ODHODKI (skupaj 1-5)
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)
Davek od dobička pravnih oseb (17% oz. 19%)
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (III-IV)

8.795,66
251,40

7.306,96
-

13.469,47
-

5.824,43
5.612,41

2,12
-

4.098,36
1.790,16
2.089,35
218,85
3.846,96
2.124,00
1.722,96
251,40

4.098,36
1.790,16
2.089,35
218,85
4.098,36
1.698,36
2.400,00
-

4.098,36
1.790,16
2.089,35
218,85
4.098,36
1.698,36
2.400,00
-

4.098,36
1.790,16
2.089,35
218,85
2.533,16
143,97
2.389,19
1.565,20

4.948,70
4.948,70
4.948,70
4.948,70

3.208,60
3.208,60
3.208,60
3.208,60

3.208,60
3.208,60
3.208,60
3.208,60

2.630,00
2.630,00
2.630,00
2.630,00

6.162,51
6.162,51
6.162,51
6.162,51

4.708,48
4.708,48
661,27
661,27

Hidravlične izboljšava vodovodnega sistema Posavje
PRIHODKI (brez DDV)
Občina Krško
Občina Brežice
Občina Kostanjevica na Krki
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Drugi projekti TD skupaj , sejem Alpe Adria
PRIHODKI
Prihodki (občine, podjetja, zavodi)
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Regionalno skrbništvo - projekt Javne agencije SPIRIT
PRIHODKI
Prihodki - Javna agencija SPIRIT
ODHODKI
Stroški materiala in storitev
Stroški dela
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-

4.047,21

2,62
2,62
18,64
12,11

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021
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Oddelek za gospodarske dejavnosti
KŠTM Sevnica
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo
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Na podlagi 16. alineje 36. člena Statuta Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
št. 33001-0001/2005, z dne 26. 3. 2006, izdajamo naslednje

LETNO POROČILO
KŠTM SEVNICA
za obdobje 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Številka: 010-0001/2021
Sevnica, 12. 3. 2021
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SPLOŠNI DEL
Na Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravimo vsako
leto poročilo o svojem delu za minulo leto, ki ga sprejemata Svet Zavoda in Občinski svet.
V letnem poročilu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena organiziranost ter kazalniki
poslovanja. Podano je tudi poročilo o doseženih ciljih, izvedbi programa dela ter projektov.
Letno poročilo prikazuje poslovno in koledarsko obdobje od 1. januarja do 31. decembra.
Glavni namen letnega poročila je, da tako zunanjim kot notranjim uporabnikom zagotovi jasne
in prepričljive informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem poslovanju javnega zavoda.
Pomembno vodilo pri izdelavi letnega poročila je njegova informativnost, pri čemer razkrivamo,
tako obvezne kot tudi dodatne, prostovoljne vsebine. Pri izdelavi letnega poročila se
osredotočamo na čim boljše informiranje javnosti o uspešnosti poslovanja in finančnem
položaju zavoda.

1

PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 Naziv, sedež, ustanovitelj
Ime javnega zavoda je: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Skrajšano ime javnega zavoda je: KŠTM Sevnica
Sedež javnega zavoda je: Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Kontakt: telefonska številka 07 81 61 070, Marjeta Lamovšek
E-naslov: info@kstm.si
Spletna stran: www.kstm.si
Matična številka: 2171724
Davčna številka: 59571098
Št. podračuna pri UJP: SI56 013106000000209
Ime ustanovitelja: Občina Sevnica
Zavod je vpisan v sodni register s številko vložka: 1/04448/00, Okrožnega sodišča v Krškem

1.2 Organiziranost zavoda
KŠTM Sevnica je javni zavod, ki je organiziran po zakonu o zavodih. Ustanovljen je bil z
Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica (Uradni list RS, št. 94/2005). Po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine
Sevnica je bil dne 23. 3. 2006 na seji Sveta zavoda sprejet Statut KŠTM Sevnica, ki določa in
ureja statusne določbe, dejavnosti zavoda, organizacijo zavoda, organe zavoda, financiranje
zavoda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem zavoda, poslovno tajnost, splošne akte
zavoda ter trajanje in prenehanje zavoda.
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne
službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti zagotavlja v javnem interesu Občina Sevnica
kot ustanoviteljica zavoda.
_________________________________________________________________________________________
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Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in za svoj račun. Je
pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu,
kot jih določata zakon in akt o ustanovitvi – odlok.

1.3 Organi zavoda
KŠTM Sevnica ima 3 organe: svet zavoda, direktorja in programski svet.
Svet zavoda
Svet zavoda upravlja zavod in ima 11 članov (6 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik
delavcev zavoda, 4 predstavniki zainteresirane javnosti). Predsednica Sveta zavoda je Vanja
Žulič. Članom Sveta zavoda se mandat izteče dne 23. 4. 2022.
Odgovornosti in pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v 29. členu Statuta Zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Svet zavoda pa opravlja svoje delo tudi
na podlagi Poslovnika Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Svet zavoda se je leta 2020 sestal na 2 (dveh) rednih sejah in 1 (eni) korespondenčni seji.
Vabila in sklepi sej Sveta zavoda so dostopni na uradni spletni strani zavoda.
V skladu s Pravilnikom o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v
Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo, so se morali do leta 2017 člani sveta
zavoda obvezno enkrat letno udeležiti usposabljanja, ki ga je izvajalo imenovano ministrstvo. V
letu 2017 pa je bila sprejeta sprememba Pravilnika o usposabljanju članov sveta javnih
zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji in se članom sveta zavoda zato ni potrebno
usposabljati vsako leto. Član sveta zavoda se mora udeležiti programa usposabljanja v šestih
mesecih od nastopa mandata. Vsi člani sveta zavoda imajo opravljeno usposabljanje in jim
velja do konca mandata.
Poslovodni organ
Poslovodni organ zavoda je direktorica Mojca Pernovšek. Direktorica je organizirala poslovanje
zavoda, vodila delo ter predstavljala in zastopala zavod v pravnem prometu in bila odgovorna
za zakonitost in strokovnost zavoda.
Programski svet
Programski svet je strokovni organ zavoda in ima 5 članov (po 1 strokovnjak – poznavalec s
področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti in 1 delavec, zaposlen v zavodu).
Predsednik Programskega sveta je Andrej Lisec. Članom Programskega sveta zavoda se
mandat izteče dne 28. 7. 2023.
Odgovornosti in pristojnosti Programskega sveta so opredeljene v 43. členu Statuta zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Programski svet se je leta 2020 sestal na 1 (eni) redni seji.
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1.4 Pravne podlage za delovanje
Zavod je v letu 2020 dopolnil 14 let delovanja. V tem času se je zavod izkazal kot učinkovita in
fleksibilna organizacijska oblika izvajanja javne službe, s primerno organizacijsko strukturo pa
je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja zakonodaja na
tem področju.
Svoje delo zavod usmerja skladno z naslednjimi akti oz. listinami:
- v letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica;
- v letu 2008 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica;
- v letu 2009 je bil sprejet Statut Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (številka 33001-0001/2005 z dne 8. 7. 2009 –
soglasje dano na 22. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica dne 22. 6. 2009);
- v letu 2009 je bila narejena Programska zasnova Grajskih novic in v letu 2014
sprememba Programske zasnove Grajskih novic;
- v letu 2010 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica;
- v letu 2011 je bila izdelana sprememba Statuta zavoda;
- v letu 2011 je bila izdelana Strategija razvoja Regionalne destinacijske organizacije
Posavje za obdobje 2011-2015;
- v letu 2011 je bila sprejeta sprememba Statuta zavoda;
- v letu 2011 je bil narejen Načrt integritete;
- v letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o računovodstvu za KŠTM Sevnica;
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi šotora;
- v letu 2014 je bila sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni
zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št.
46/2014);
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi osebnega vozila za prevoz potnikov v
upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica;
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja,
trpinčenja, konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne
skrivnosti, zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanje delavčeve osebnosti na
delovnem mestu;
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola in
drugih substanc;
- v letu 2014 je bil zasnovan Strateški načrt zavoda za obdobje 5 let (2015-2019),
- v letu 2015 je bilo narejeno Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku
in oddajo naročil male vrednosti;
- v letu 2015 je bil izdelan Katalog informacij javnega značaja;
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
- v letu 2015 je bil izdelan Kodeks ravnanja zaposlenih;
- v letu 2015 je bila izdelan Pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem načinu
varovanja;
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinsko dejavnost Sevnica;
- v letu 2015 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2016;
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-

-

-

-

-

-

-

v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o davčnem potrjevanju računov;
v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica;
v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o uporabi osebnega vozila za prevoz
potnikov (v nadaljevanju vozilo) v upravljanju Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica;
v letu 2016 je bil izdelan Pravilnik o računovodstvu,
v letu 2017 je bil izdelan Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi zavoda,
v letu 2017 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2018.
v letu 2018 je bil izdelan Pravilnik o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica,
v letu 2018 je bila izdelana sprememba Pravilnika o računovodstvu,
v letu 2019 je bil izdelan Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
v letu 2019 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2019,
v letu 2019 je bil izdelan Pravilnik o računovodstvu,
v letu 2019 je bil izdelan Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
v letu 2020 je bil izdelan Kadrovski načrt za leto 2020,
v letu 2020 je bil izdelan Pravilnik o spremembah pravilnika o računovodstvu,
v letu 2020 je bil izdelan Pravilnik o spremembi Pravilnika o prepovedi diskriminacije,
nadlegovanja, nasilja, trpinčenja, konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost
varovanja poslovne skrivnosti, zagotavljanja varnih delovnih razmer in varovanja
delavčeve osebnosti na delovnem mestu,
v letu 2020 je bil izdelan Strateški načrt KŠTM Sevnica za obdobje 2020 – 2024.

2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA
2.1 Namen in poslanstvo zavoda
Zavod pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami
drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, interesnimi zvezami, podjetji in
drugimi organizacijami.
Namen in poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na
področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti s ciljem boljše prepoznavnosti Občine
Sevnica.
Vizija zavoda je razvijanje dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s
sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki uresničevati strategije in dosegati
razvojne cilje na območju občine in regije.
Zavod skrbi v sklopu svoje dejavnosti za učinkovitejšo organizacijo, razvoj in spodbujanje
dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti.
Spremlja, spodbuja, posreduje in organizira razne javne prireditve, proslave in dogodke. Prav
tako opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela na vseh štirih področjih delovanja,
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posreduje informacije o dogajanju v občini in drugod, uresničuje občinski in nacionalni program
po dejavnostih, sodeluje pri izpeljavi programov, razvija nove projekte ter jih vključuje v druge
dejavnosti, prireja seminarje in strokovna izobraževanja ter posvetovanja, opravlja razstavno in
muzejsko dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande.
Med nalogami zavoda je tudi svetovanje pri načrtovanju, gradnji, obnavljanju in upravljanju
kulturnih, športnih, turističnih objektov ter objektov, namenjenih za mladinsko dejavnost v
občini. Sodeluje pri načrtovanju in gradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa,
turizma in mladinskih dejavnosti ter izvaja investicije na teh področjih.
Zavod se povezuje z drugimi zavodi in ustanovami v regiji in zunaj nje z namenom boljšega
sodelovanja in prepoznavnosti ter pridobiva sredstva iz državnih in mednarodnih virov za
posamezne razvojne projekte.
Upravlja javno infrastrukturo, objekte, ki so v lasti Občine Sevnica, pa tudi objekte, za katere
ima sklenjeno najemno pogodbo, in sicer s Kulturno dvorano Sevnica.

2.2 Organizacija zavoda
Upravne, strokovne in druge naloge v sklopu pravic in dolžnosti zavoda na delovnih področjih,
ki so določene na podlagi odloka in statuta zavoda, opravlja uprava zavoda. Uprava zavoda je
organ, sestavljen iz petih notranjeorganizacijskih enot:
– službe za splošne zadeve,
– službe za kulturo,
– službe za šport,
– službe za turizem,
– službe za mladinske dejavnosti.

3

ZAPOSLENI

3.1 Redno zaposleni
V zavodu je bilo v letu 2020 zaposlenih 14 oseb, skupaj z direktorjem. Glede na preteklo leto
beležimo zmanjšanje v številu zaposlenih, ker smo na delovnem mestu vzdrževalec športne
infrastrukture nismo zaposlili nove osebe.
Na področju kulturne dejavnosti delujeta dve osebi, ki v prvi vrsti skrbita za razvoj osnovne
dejavnosti, kamor sodijo skrb za objekte: Kulturna dvorana, Grad, Ajdovski gradec, oblikovanje
in izvedba programov, načrtovanje in izvedba investicij, sodelovanje pri razpisih vezanih na
področje dela, itd.. Skrbita tudi za povezovanje z društvi in raznimi inštitucijami. Poleg tega je
naloga enega zaposlenega tudi oblikovanje lokalnega časopisa ter izdelava raznih katalogov,
letakov in brošur.
Za razvoj športne dejavnosti skrbi ena oseba, ki hkrati skrbi tudi za objekte: Športni dom,
Športna dvorana, bazen, igrišče Florjanska, Drožanjska, itd., načrtuje in izvaja investicije, skrbi
za razne programe (šolski šport, lige,…), se povezuje z društvi in raznimi inštitucijami,
organizira razne dogodke in prireditve, itd.
Na področju turistične dejavnosti delujejo tri osebe, katerih osnovna naloga je razvoj dejavnosti,
skrb za turistično agencijo (razvoj turističnih paketov, sodelovanje s ponudniki, nabor
spominkov, izletov, itd.) in TIC, načrtujejo in skrbijo za oglaševanje, obveščanje in trženje
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produktov, programov in objektov zavoda. Prav tako sodelujejo pri razpisih (prijava in izvedba)
na področju delovanja. Ena oseba skrbi tudi za izvajanje aktivnosti v skladu s strategijo
turistične dejavnosti v občini.
Za razvoj mladinske dejavnosti in projekta Sopotniki skrbita dve osebi. Poleg tega skrbita za
razvoj vsebin v mladinskem centru, za varne točke, za sodelovanje z raznimi mladinskimi
inštitucijami in društvi. Organizirata razne dogodke in prireditve za mlade in širše. Vključujeta
se v izvedbo razpisov za področje delovanja. Ena oseba skrbi tudi za izvajanje aktivnosti v
skladu s strategijo mladinske dejavnosti v občini.
Za splošne zadeve skrbi pet oseb, in sicer za: čistočo na objektih, splošne in kadrovske
zadeve, računovodsko-finančne zadeve, razvoj projektov, vodenje, prijave na razne razpise,
načrtovanje, naložbe, nabava opreme, itd. . Vsi tudi sodelujejo pri organizaciji in izvedbi raznih
prireditev in dogodkov ter občasno pomagajo pri dežurstvih na objektih.
Pri skrbi za objekte, njihovo vzdrževanje in razne investicije ter razvoj programov na objektih,
pomaga ena oseba, ki poleg tega skrbi tudi za opremo in vozila, ki jih ima zavod v upravljanju.
Prav tako sodeluje pri pripravi prireditev, njihovi izvedbi in pospravljanju.
Organizacijsko sestavo zavoda v letu 2020 prikazuje shema v nadaljevanju:

Izobrazbena sestava se je, zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, glede na leto prej nekoliko
spremenila, kar je razvidno tudi iz tabele v nadaljevanju:

Vsi zaposleni imajo premakljiv delovni čas, s predpostavko deljenega delovnega časa in
obveznostjo za nujne primere 24 ur na dan.
V letu 2021 je bila narejena ocena za leto 2020 za vse javne uslužbence, ki izpolnjujejo pogoje
za ocenitev in to v predpisanem roku. Zadnje napredovanje javnih uslužbencev v zavodu, iz
naslova ocene, je bilo leta 2018. V letu 2020 pa napreduje sedem javnih uslužbencev.
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V spodnjem grafu je prikazano gibanje skupne kvote plač v obdobju od leta 2018 do 2020.

Vse od leta 2013 daje zavod vsak mesec na Občino Sevnica zahtevek, ki je pripravljen na
podlagi dejansko izplačanih plač za pretekli mesec. Tako je bilo tudi v letu 2020.
Kvote za plače zaposlenih na zavodu so se v letu 2020 v celoti nekoliko povečale, saj so se
povečale tako iz naslova financiranja občine kot iz naslova razpisov, medtem ko so se iz
naslova tržne dejavnosti zmanjšale.
Plača, ki jo zagotavlja Občina Sevnica, zajema bruto plačo, prispevke delodajalca, nadomestila
(ki niso v breme ZZZS), povračila (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela), kolektivno
dodatno pokojninsko zavarovanje, regres, jubilejne nagrade, odpravnine.
V letu 2020 so izplačane plače višje kot v letu 2019, kar je posledica predvsem dveh vplivov:
 redno je bil v drugi polovici leta zaposlena svetovalka za mladinske dejavnosti, za
obdobje dveh mesecev pa je bila ob daljši odsotnosti svetovalke za šport angažirana
oseba, ki jo je nadomeščala;
 povečanja plač na podlagi spremembe nazivov delovnih mest v sistemizaciji in
prestavitve zaposlenih na nove nazive delovnih mest.
V spodnji razpredelnici so zajete številke višine kvot plač v obdobju 2018 – 2020. Od leta 2012
so plače razdeljene tudi glede na vir prihodka za pokrivanje plač in sicer na delež plač, ki so
pokrite s finančnimi sredstvi iz proračuna Občine Sevnica in na delež plač, ki jih zavod pokriva
s prihodki iz svoje tržne dejavnosti. V letu 2018 je bila vzpostavljena dodatna kategorija, in sicer
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plače, ki so bile krite z naslova sredstev iz razpisov. Del plač je krit iz sredstvi za stroške dela iz
razpisov in za tolikšen delež je zmanjšana kvota, ki je krita iz proračuna Občine Sevnica.
Leto
Plače JS (PO)
Plače TD
Plače JS (razpisi)
Realizirana kvota
bruto plač KŠTM

2018
263.630,33
13.415,63
6.102,34

2019
282.909,12
15.699,59
23.699,80

2020
291.169,36
9.082,50
27.279,90

283.148,30

322.308,51

327.531,76

3.2 Druge oblike vključenosti v delo zavoda
Nemoteno obratovanje objektov mora upoštevati razpoložljiv obseg odpiralnega časa objektov,
obseg in kakovostno izvajanje programov, potrebe uporabnikov, visoko stopnjo urejenosti in
organiziranosti, potrebno promocijo, predvsem pa zadosten vir prihodkov za pokrivanje
stroškov.
Vsi dodatno angažirani pogodbeni sodelavci, študentje in na drug način vključene osebe, so
zapolnjevali del odpiralnega časa zunaj rednega dela zaposlenega na zavodu in pomagali pri
izvedbi raznih aktivnosti, ki jih ni mogoče opraviti z rednimi zaposlitvami.
Preko javnih del smo leta 2020 sklenili pogodbe o zaposlitvi, in to za potrebe vključitve v delo
na sledečih področjih dela:
- Potreba po vključenosti 1 osebe na kulturni dejavnosti. Vključena: ena oseba od 1. 2.
do 31. 12. 2020. Vrsta dela: varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne
(novejše) sodobne kulturno - umetniške produkcije;
- Potreba po vključenosti 1 osebe na turistični dejavnosti. Vključena: ena oseba od 1. 3.
do 31. 12. 2020. Vrsta dela: Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma;
- Potreba po vključenosti 1 osebe na mladinski dejavnosti – mladinski center. Vključena:
ena oseba od 1. 9. do 31.12. 2020. Vrsta dela: pomoč pri izvajanju programov za mlade
(pomoč v mladinskem centru, razvoj programov za področju mladinske dejavnosti);
- Potreba po vključenosti 1 osebe za izvajanje projekta Sopotniki. Vključena: ena oseba
od 1. 3. do 31. 12. 2020.
Delež sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje je bil v višini 50 %. Delež, ki ga je moral
zagotoviti za javne delavce delodajalec, je za kulturno dejavnost, mladinsko dejavnost in
izvajanje projekta Sopotniki, zagotovila Občina Sevnica.
Preko usposabljanja na delovnem mestu v letu 2020 na zavodu nismo imeli vključenih oseb.
Z Ministrstvom za pravosodje, Probacijsko enoto Novo mesto, imamo podpisano pogodbo o
povračilu stroškov v povezavi z opravljanjem dela v splošno korist ter pristopno izjavo o
sodelovanju v mreži izvajalskih organizacij. V letu 2020 smo imeli v proces dela vključeno eno
osebo, ki je opravila 495 ur družbeno koristnega dela (v letu 2019 pa dve osebi, ki sta opravili
537 ur družbeno koristnega dela, v letu 2018 pa eno osebo, ki je opravila 67 ur družbeno
koristnega dela).
V letu 2019 pa smo bili tudi uspešni na javnem razpisu za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018 Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo (ESPR) – 2. javni poziv LAS Posavje ESPR in sklenili pogodbo z eno
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osebo za vrsto dela: Zaposlitev na področju turizma, in sicer za obdobje od 12. 8. 2019 do 31.
5. 2021. Plača svetovalca za turizem je bila tako v letu 2020 v deležu 85 % krita s sredstvu EU.
Cilj zavoda je tudi čim bolj gospodarno ravnanje in splošno varčevanje, zato smo tudi v letu
2020 sodelavci na zavodu sami in brez dodatnih večjih stroškov povezanih z opravljanjem
storitev:
- skupaj z ekipo prostovoljcev, zaposlenimi na bazenu in dobaviteljem kemikalij pred
kopalno sezono očistili bazen,
- jeseni opravili trgatev v grajskem vinogradu,
- in očistili vse table na izhodiščih pohodnih poti ter uredili pripadajočo okolico.

4

UPRAVLJANJE Z OBJEKTI

Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice. Leta 2020 je
upravljal s sledečimi objekti:
o Uprava KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
o Ajdovski gradec, Vranje nad Sevnico, 8290 Sevnica,
o Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, Cesta na grad 16, 8290 Sevnica (grajska kašča in
kavarna ter grajska sobana za namen humanitarnosti so dani v najem),
o Čebelarski dom, Glavni trg 16a, 8290 Sevnica,
o Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica,
o Športna dvorana Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica (klubski prostor dan v najem),
o Športni dom Sevnica in Fitnes, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica (pisarne in fitnes
dani v najem),
o Bazen Sevnica in skate park, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica (lokal na bazenu in
pisarna dana v najem),
o Turistično-informacijska pisarna Sevnica in Turistična agencija Doživlja, Trg svobode
10, 8290 Sevnica,
o Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, 8290 Sevnica,
o Kmečka tržnica, pri objektu NLB, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja, in v kletnem
delu objekta,
o Sejem, za HTC-jem,
o nogometno igrišče Florjanska,
o skrb za občasno urejanje igrišča Drožanska,
o igrala v Naselju heroja Maroka,
o izhodišča pohodnih poti,
o piknik prostori na Lisci,
o vstopno-izstopna točka Orehovo.
Delo je potekalo na sedežu uprave zavoda v štirih poslovnih pisarnah. Uradne ure so od
ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00. Uradne ure so tudi v drugih objektih, ki jih upravlja
zavod, in so prilagojene glede na vrsto objekta in povpraševanje. Glede na preteklo leto ni
prišlo do bistvenih sprememb.

POSEBNI DEL
Posebni del obsega opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov zavoda.
Vsaka dejavnost oziroma področje dela je opisno podrobneje predstavljeno.
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5 VSEBINSKO POROČILO PO DEJAVNOSTIH ZAVODA
5.1 Kulturna dejavnost
Grad
Leta 2020 je bil, tako kot vse kulturne znamenitosti zaradi epidemije korona virusa, grad manj
obiskan tako s strani tujih obiskovalcev, večjih skupin, bilo je manj porok, manj animiranih
ogledov, manj razstav.
Vse prireditve in dogodki, za katere smo se odločili, da jih bomo izpeljali, smo morali skrbno
načrtovati, najprej naredili prijavo na NIJZ in potem vse prijave vseh dogodkov, vključno z
razstavami, prijaviti na policijo. Vse dogodke smo izpeljali po načrtu in nemoteno in strogo smo
upoštevali vsa priporočila NIJZ.
S koronavirusom smo se spopadli že v mesecu marcu, zato nam je odpadla Ženska salamijada
oziroma Modno kulinarični večer (10. 03. 2020). Odpovedali smo Lutkart (13.03.2020) in
Svetovni dan lutk (21.03.2021), in štiri Radogost večere.
Zaradi slabega vremena smo morali odpovedati eno kino predstavo na prostem v sklopu
Sevniškega grajskega poletja in gledališko predstavo smo konec septembra zaradi slabega
vremena prestavili v Kulturno dvorano s tem, da smo zopet morali omejiti število obiskovalcev
in narediti predstavo na dva dni (imeli smo sedežni red).
Na 21 prireditvah in dogodkih se je družilo skupaj 1.070 obiskovalcev, določeno število nas je
dogodke spremljalo preko spleta na Facebook profilih, npr. v mesecu decembru smo vsak torek
predvajali pravljice.
Vodenih ogledov se je udeležilo 1.222 obiskovalcev gradu (leto pred tem 3.263). Od tega smo
zabeležili 45 tujih obiskovalcev (lansko leto 349 tujih obiskovalcev). Evidentirali smo tudi 1785
(polovico manj glede na preteklo leto) obiskovalcev gradu, ki so obiskali prodajalno in 340
obiskovalcev, ki so si ogledali galerije. Zraven lahko beležimo tudi nov program, ki smo ga na
žalost lahko izvedli samo enkrat, pa še to ob strogih ukrepih, potem se je pa že vse zopet
zaprlo in sicer Obisk pri grofici Mathilde, katero so si ogledali 4 obiskovalci. Zaznali smo tudi
precejšnje število obiskovalcev gradu, ki so si za kratek čas ogledali okolico gradu. Ti pa niso
bili evidentirani.
Naši najmlajši so se v letu 2020 bolj malo družili v spremstvu barona Moscona in sicer le na 4
animiranih ogledih (27 manj kot preteklo leto), skupaj je bilo animiranih 277 otrok (739 manj
kot preteklo leto). Na grajskih igrah, na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa se letos ni
zabavalo nič otrok, ker je bil sporen tesen stik in izmenjava predmetov.
Na gradu se je v poročni dvorani ali v grajskem parku poročilo 24 parov (9 manj kot v letu
2019), od tega je 10 parov (5 manj kot 2019) doživelo veličastno grajsko poroko v grajskem
parku ter 1 veličastne grajske poroke v poročni dvorani (5 manj kot 2019). Zaradi slabega
vremena smo samo 1 poroko, ki je bila predvidena v parku, prestavili v dvorano.
Število botrov grajskih trt modre frankinje znaša 219 (leta 2019 jih je bilo 213), ki so imeli na
koncu leta 2020 v zakupu 375 trt (v letu 2019 je bilo zakupljenih trt 371) modre frankinje na
grajskem pobočju. Nekaj trt še čaka svoje botre. Skupaj z botri smo organizirali grajsko
rezatev januarja, grajske trgatve pa nismo mogli izvesti kot smo jo bili vajeni s pestrim
kulturnim in zabavnim programom, ampak smo jo izvedli kar zaposleni na KŠTM Sevnica.
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V sodelovanju s številnimi partnerji smo izvedli festival Sevniško grajsko poletje 2020 z
nekaterimi tradicionalnimi in novimi kulturnimi dogodki, med katerimi so bili največji in najbolje
obiskani Koncert Helene Blagne, Koncert Vlada Kreslina, letni kino, Dan odprtih vrat na
Gradu Sevnica, in drugi kulturni dogodki.
Na gradu ponujamo tudi dejavnosti Grajskega lutkovnega gledališča (GLG) Sevnica, ki
izvaja (razen poleti, ko izvede več predstav in promocij na hrvaških otokih) animacije na
animiranih ogledih (4-krat v letu 2020), Z njimi vsak leto soorganiziramo Svetovni dan lutk na
prvi pomladni dan in lutkovno-likovno kolonijo Lutkart v času tedna otroka v mesecu
oktobru, a v letu 2020 obeh dogodkov nismo mogli izvesti zaradi korona virusa.
Pri izvedbi programov tesno sodelujemo tudi z društvoma Sevniški graščaki in društvom
TRG, posebej pri vključevanju grajske gospode v programe (animirani ogledi, učna ura Primoža
Trubarja, grajska rezatev in trgatev, Svetovni dan lutk, poroke, čarobni obisk gradu, razni
sprejemi, promocije …).
Program za družine »Grajski dan doživetij za otroke in družine Z družino bomo graščaki«,
je bil v letu 2020 del ponudbe in bi bil izvajan po naročilu, zaradi okoliščin ni prišlo do izvedbe, v
letu 2021 bo ostal del ponudbe.
V letu 2020 smo redno sodelovali z različnimi kulturnimi društvi iz občine Sevnica ter Zvezo
kulturnih društev Sevnica. Nudili smo tehnično pomoč, svetovanje pri organizaciji in izvedbi
prireditev ter sodelovali pri izvedbi prireditev (likovna druženja na gradu, koncerti, razstave …).
Omogočamo tudi brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav (Ogled avtorja Rudija
Stoparja in krasilne umetnosti Ivana Razborška). V sklopu projekta Radogost smo skupaj z
umetnikom Rudijem Stoparjem organizirali 8 razstav (2 sta bili razstavljeni samo v Oknu, in
od katerih je bilo 6 razstav razširjenih v Staro galerijo), ki so zelo dobro obiskane in odprte
vedno s pestrim kulturnim programom, in 3 občasne razstave v Mosconovi galeriji in 2
razstavi v atriju gradu (v maju Teden Gozdov – razstava Vinka Šeška, in decembra virtualna
razstava Jerce Šantej). Vsebine razstav temeljijo pretežno na pobudah, ki jih prejemamo iz
okolja.
V juniju 2020 smo podpisali pogodbo z novim izvajalcem gostinskih storitev na Gradu Sevnica
in kateri je prevzel degustacije in pogostitve na gradu Sevnica.
Sodelovali in povezovali smo se tudi s preostalimi gradovi po Sloveniji in tako širili
prepoznavnost našega gradu in občine.
V okviru projekta »Gradovi Posavja« pa smo v letu 2020 upravljavci Gradov Posavja
(Brežice, Podsreda, Kostanjevica na Krki, Rajhenburg, Mokrice, Sevnica) nadaljevali s
skupno promocijo. Na spletnih straneh redno objavljamo aktivnosti, skupne dogodke ter
mesečnike vseh dogodkov, ki se odvijajo na posavskih gradovih.
Poleg rednega in tekočega vzdrževanja smo dodatno urejali notranjost in okolico gradu
(prestavili zastave izpred dvorišča gradu nižje spodaj nad Lutrovsko klet, kupili galerijske šine
za v atrij, kupili nov diaprojektor za v AF dvorano, očistili žlebe in okna, prelakirali mize v
konferenčni dvorani, prepleskali konferenčno in poročno dvorano, oprali zavese, prestavili
lestenec iz predsobe v konferenčno dvorano, da sta sedaj v njej dva, ki nudita več svetlobe,
kupili nov lestenec v predsobi, kupili vrtljiv poličko da diaprojektor in novo omarico za
shranjevanje prenosnega računalnika, popravili okna v teh dveh prostorih, konferenčno
dvorano smo opremili, da bo bolj primerna za občinske seje, namestili nov delovni čas, novo
informativno tablo, zamenjali sidro, kroglo in drog za zastavo na gradu, kupili lubje za gredice v
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grajskem parku, repelent za zaščito pred srnami, naročili ureditev grajskega parka, nadgrajevali
podobo tematske poti Gozd je kultura, kupili senčnik za teraso gradu in ležalnike za v grajski
park, zasadili živo mejo, pušpan, …), uredili brezžično povezavo in WiFi omrežje v grajski vili in
sklenili naročnino za prenosni telefon ter številne druge manjše ureditve in nakup opreme.

Ajdovski gradec
V letu 2020 ni bilo na Ajdovski gradec vodenega ogleda, tudi do realizacije animiranih
ogledov ni prišlo, ker se šole niso upale oziroma niso mogle odločiti zaradi ukrepov sprejetih
zaradi korona virusa. Ajdovski gradec vseeno oglašujemo naj se posamezniki, družine podajo
na lep sprehod v naravo. Dobili smo povratno informacijo, da ga dnevno obišče več
obiskovalcev
Ob dostopni poti na Ajdovski gradec trenutno ne polnimo omarice s promocijskimi materiali, ker
nam ukrepi tega ne dopuščajo..
Izvedli smo tudi dve večji delovni akciji, na kateri smo očistili območje parka, dostopne poti,
hiško Muce copatarice, izpraznili koše in očistili okolico.

Kulturna dvorana Sevnica
Od marca v Kulturni dvorani Sevnica množični dogodki niso potekali, ker so bili prepovedani in
zato smo skušali večje dogodke organizirati zunaj, kjer je manj možnosti za okužbe in hkrati
lažje smo upoštevali vsa priporočila od NIJZ. Ker nismo mogli izvesti abonmaja v kulturni
dvorani, smo organizirali gledališko predstavo za otroke na gradu.
Število prireditev in število obiskovalcev prireditev glede na preteklo leto v Kulturni dvorani
Sevnica je neprimerljivo manjše zaradi Covid-a 19.
Leta 2020 smo vključno s kinom zabeležili 122 dogodkov in imeli 7.064 obiskovalcev (v letu
2019 je bilo 279 dogodkov in 19.518 obiskovalcev). Med dogodki izstopajo sestanki, posveti
(drugo)… Poleg tega so prevladovale vaje, predavanja, predstave.
Uporabniki Kulturne dvorane Sevnica so: Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Društvo upokojencev Sevnica – folklorna skupina,
Občina Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica, KD Godba Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Kmečka zadruga Sevnica in ostala društva in organizacije.
Zunanji organizator, ki se je odločil za pridobitno uporabo dvorane je bil Monotro, ostalih
najemov ni bilo kot posledica Covid-a 19. Povpraševanje za predstave in koncerte v naši
dvorani je obstalo.

5.2 Športna dejavnost
Na področju športa so pomembni predvsem trije objekti: športna dvorana, športni dom s
fitnesom in bazen. Prihodke v športnem domu in športni dvorani ustvarjamo predvsem z
oddajanjem prostorov in opreme v uporabo.
Naš cilj je še vedno polna zasedenost objektov, ki jih upravljamo, in nadaljnji razvoj objektov.
Žal so omejitve zaradi Covid-19 povzročile tudi znatno zmanjšanje zasedenosti objektov, saj so
se prihodki v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 58 %.
Nekaterim uporabnikom po dogovoru z Občino Sevnica še vedno zagotavljamo
subvencionirano uporabo športnih objektov. Pri določanju merila za pridobitev te pravice smo
upoštevali, da je uporabnik prijavil program na LPŠ in dobil tudi sredstva za to izvajanje.
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Športna dvorana
Športna dvorana je dopoldan na voljo osnovnošolski mladini (za potrebe osnovne šole), v
popoldanskih terminih pa jo zasedajo rokometni klub, malo-nogometni klub, rekreativne
skupine ter občasno mažoretke. Ob sobotah in nedeljah so v njej tekme in turnirji. Dvorana je
bila v letu 2020 glede na preteklo leto zasedena malo več kot 60%.
Klubski prostor v Športni dvorani zasedajo tri društva. Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi od
13. 3. do 10. 5. 2020 najemniki niso smeli dostopati do klubskih prostorov. Zaradi tega so bili, v
skladu s sklepom o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica upravičeni do plačila obratovalnih
stroškov v omenjenem obdobju.
V športni dvorani je potekalo za 35% manj športnih turnirjev in prireditev ter ostalih
dejavnosti (prvenstvene tekme, razni državni rokometni in malo-nogometni turnirji, razni turnirji
in drugo).
V letu 2020 smo poleg rednega in tekočega vzdrževanja v Športni dvorani Sevnica izvedli
ureditve in investicije, ki jih izpostavljamo: odprava defekta na vodovodnem sistemu, ureditev
internetnega dostopa, zamenjava dotrajanih golov.

Športni dom
Športni dom z malo in veliko dvorano vsako leto popoldan zasedajo uporabniki v celoti,
dopoldne pa delno. Uporabniki v dopoldanskem času so vrtec, srednja šola, šola in društvo s
prilagojenim programom. Popoldanski čas zasedajo, gimnastično društvo, namiznoteniška
selekcija, mažoretke, planinci, društvo in klub borilnih veščin, nogometni klub, rokometni klub,
squash ter rekreativne skupine. Ob sobotah so potekale vadbe mažoretk, planincev in
rekreativne skupine ter praznovanje rojstnih dni.
V letu 2020 pa je Športni dom glede na preteklo leto v celoti gostil manj različnih skupin
uporabnikov, mesečna poraba v urah se je zmanjšala za 50%.
V letu 2020 je bilo v večini časa omejitev zbiranja in organiziranja prireditev, zato smo glede na
predhodno leto zaznali manjše število prireditev ter manjše število obiskovalcev (več
kulturnih prireditev, manj športnih).
Pisarne v športnem domu so polno zasedene za društva registrirana v občini Sevnica. Zaradi
omejitev, ki so bile v veljavi od 13. 3. do 10.5.2020 najemniki niso smeli dostopati do pisarn.
Zaradi tega so bili, v skladu s sklepom o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica, tudi
upravičeni do plačila obratovalnih stroškov v omenjenem obdobju.
V Športnem domu najamejo uporabniki tudi sejno sobo za razne seminarje, izobraževanja in
sestanke.
V športnem domu in na pripadajočem igrišču je potekalo tudi manj športnih turnirjev in
prireditev ter ostalih dejavnosti, ki so v večini tradicionalnega značaja. Zaradi omejitev je bilo
izvedeno le nekaj rekreativnih ligaških tekmovanj v malem nogometu in praznovanj rojstnih dni.
Zaradi omenjenih omejitev je večji objekt ustrezal krvodajalskim akcijam, zato sta bili v
Športnem domu izvedeni dve.
Za leto 2020 izpostavljamo odmevnejše prireditve oz. dogodke, in sicer:
- v naši organizaciji je bilo v februarju izvedeno Pustovanje za najmlajše.
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-

z našo podporo in v organizaciji raznih društev in organizacij je bil izveden:
septembra avtobiografska komedija v organizaciji Študentskega kluba Sevnica.
v oktobru je v objektu gostovalo Društvo za tretje življenjsko obdobje Sevnica z letnim
zborom članov.

V spomladanskih in jesenskih mesecih smo v sodelovanju s Klubom malega nogometa
organizirali nogometno ligo.
V letu 2020 smo izvajali predvsem redno in tekoče vzdrževanje v Športnem domu Sevnica.
Izstopa zamenjava nadzornega sistema objekta.

Fitnes studio
Od 1. 7. 2016 dalje je fitnes odprt 24 ur na dan in najemnik sam skrbi za promocijo, trženje in
usklajevanje obiskov. Zavod zaračunava najemnino in pripadajoče obratovalne stroške.
V letu 2020 smo kupili novo klimatsko napravo.
Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi od 13. 3. do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. do 31.12.2020 je bil
najemnik v skladu s sklepom o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica upravičen do plačila
najemnine.

Bazen
Bazen je bil v bistvu edini objekt, ki je bil odprt celo sezono. Upoštevati smo morali le navodila,
ki jih je predpisal NIJZ. Na Bazenu smo leta 2020 beležili boljši obisk kot leta 2019. Zaznati je
bilo 26% porast. Dobre vremenske razmere so botrovale k številu odprtih dni, saj je bil bazen
vsak dan odprt. Posledično smo zabeležili tudi večje število prodanih kart.
V letu 2020 žal zaradi omejitev nismo smeli organizirati plavalnega tečaja.
Kot v preteklih letih smo tudi v letu 2020 dali v predprodajo sezonske karte. Kopalci in kopalke,
ki že peto leto kupijo sezonsko karto prejmejo praktično darilo, kot nagrado za zvestobo.
Karte s popustom smo ponujali tudi raznim inštitucijam in podjetjem, in to v primeru nakupa
večjega števila kart. Za razne interesne skupine (društva, ipd.) smo ponujali prenosne karte.
Bazen Sevnica je bil v času sezone odprt od 8.00 do 19.00 in to vsak dan. Običajno se letna
kopališča odpirajo ob 9.00 ali kasneje, vendar je praksa v Sevnici že nekaj let, da zaradi
velikega interesa po jutranjem plavanju in kasnejših višjih temperaturah, odpremo bazen ob
8.00. Vse do 10.00 je bazen tako namenjen jutranjim plavalcem, kar pomeni, da so žoganje in
skakanje v vodo prepovedani.
Celo sezono smo, v sodelovanju s Študentskim klubom Sevnica, organizirali trikrat na teden
vodno aerobiko za jutranje plavalce in plavalke.
Dvakrat na teden smo v popoldanskem času organizirali animacijo ob in v vodi. Izvajalec je
bilo sevniško društvo ŠD GF tennis. Animacije so bile namenjene za otroke in mlade. Za
najmlajše pa smo izvajali tudi četrtkove delavnice v organizaciji zavoda in s pomočjo
prostovoljcev.
V skupni organizaciji s Študentskim klubom Sevnica smo, kljub slabim vremenskim razmeram,
organizirali igre brez meja. Udeležile so se štiri ekipe, katere so vse prejele nagrade.
Na bazenu je potekalo tudi rojstno dnevno praznovanje.
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Zaradi aktualnih turističnih bonov, ki jih je prejel vsak državljan RS, smo se povezali s
ponudniki nočitvenih kapacitet v sevniški občini. Gost, ki je vnovčil turistični bon je koristili tudi
kopanje na sevniškem bazenu. Zabeležili smo tudi to koriščenje.
Z Občino Sevnica smo sodelovali pri investiciji prenove strojnice, ki je bila zaključena v letu
2020. S to investicijo lažje zagotavljamo varno kopanje kopalcev kar se je izkazalo na pregledih
vode, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, saj smo z dobrimi rezultati
omogočili enkratno mesečno vzorčenje vode za sezono 2021.
Poleg rednega in tekočega vzdrževanja na bazenu smo uredili pokrove jaškov na celi bazenski
ploščadi, uredili tlakovano pot proti lokalu, zamenjali ograjo na bazensko ploščad, uredili vrata
in okna na skladišču pod bazenom, kupili novo mizo za namizni tenis.
Po zaključku sezone smo izvedli večjo investicijo zamenjavo strešne kritine na celotnem
objektu bazena.
Za gostinski lokal na bazenu smo v letu 2019 sklenili novo pogodbeno razmerje in to je veljalo
tudi v letu 2020. Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi od 16. 3. do 3. 5. 2020 ter od 19. 10. do
31. 12. 2020 je bil najemnik v skladu s sklepom o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica
opravičen plačila najemnine. Zaradi dotrajanosti cevovodnega sistema in sanitarij smo izvedli
investicijo: celotno prenovo sanitarij (cevovodni sistem, sanitarna oprema, ploščice, okna).
Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu. Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi od
13. 3. do 10. 5. 2020 najemniki niso smeli dostopati do pisarn. Zaradi tega je bilo društvo, v
skladu s sklepom o začasnih nujnih ukrepih v občini Sevnica, tudi upravičeno do plačila
obratovalnih stroškov v omenjenem obdobju.
Poleg rednega in tekočega vzdrževanja na bazenu smo sodelovali z Občino pri večji investiciji
obnova prelivnega robu bazena, zamenjava bazenske folije ter cevovodnega sistema.

Drugo:
Turistično-rekreacijsko območje Lisca, prireditve, šolska tekmovanja, ipd.
Turistično-rekreacijsko območje Lisca je projekt iz leta 2008, v katerem KŠTM Sevnica na
podlagi partnerske pogodbe priložnostno sodeluje. Od leta 2008 je zavod uredil 3 piknik
prostore, skupaj z Občino Sevnica ureditev in vzdrževal 5 parkirišč ob planinskih poteh ter
vsakoletno skrbel za urejenost te infrastrukture. Občino Sevnica, ki je v tem obdobju postala
lastnica objektov in urejenih površin na Lisci, izvaja večja investicijsko-vzdževalna dela, KŠTM
Sevnica pa je v letu 2020 uredil ograjo na osrednjem parkirišču pri Tončkovem domu.
Občina Sevnica na Lisci izvaja več projektov, pri katerih KŠTM Sevnica sodeluje v večjem ali
manjšem obsegu. V letih 2018 in 2019 je bil to projekt »Trajnostni razvoj Lisce za zdravo
Posavje«, trenutno pa s ena Lisci izvajata dva večja projekta, pri katerih KŠTM Sevnica
sodeluje le pri promociji rezultatov projekta.
Smučišče Lisca kljub vsem pridobljenim dovoljenjem (v letu 2011 pridobljeno dovoljenje za
obratovanje vlečnice in v letu 2014 za obratovanje smučišča) že od sezone 2010/2011 ne
obratuje. V letu 2019 je poteklo dovoljenje za obratovanje vlečnice in tudi za obratovanje
smučišča, ki ju zavod trenutno še ne namerava podaljšati oziroma ponovno pridobiti. V letu
2020 se je odprodal tudi dotrajani teptalec za sneg, tako da odslej tudi priložnostno teptanje
snega za sankanje ni več možno. Kljub temu, da smučišče ne obratuje, se skuša za obstoječo
infrastrukturo, kot je vlečnica, varovalna ograja in brunarica, čim bolje skrbeti, zato se po
potrebi izvaja pleskanje in sprotno urejanje.
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Izhodišča pohodnih poti so se ob podpori Občine Sevnica v letu 2020 vzdrževala in tudi
dodatno uredila. Urejenih parkirišč ob vznožju Lisce je trenutno 5 (pet), in sicer Krakovo, Breg,
Lisce, Hrastje in Cirje. V letu 2020 je bila na parkirišču na Bregu zamenjana dotrajana tabla.
Leto 2020 je bil zelo zahtevno in polno izzivov za organizacijo dogodkov. Ob nenehnih
spremembah omejitev in veliko nejasnih navodil je bil predpogoj za organizacijo pridobitev
dovoljenja s strani NIJZ. Zaradi veliko omejitev sta bili izvedeni 2 prireditvi v organizaciji našega
zavoda, katera sta bila tudi sofinancirana iz strani razpisov.
Tako smo v juliju želeli organizirati dogodek Kolo fest Sevnica 2020, vendar smo dogodek
zaradi povečanja števila okužb v lokalnem okolju preklicali in ga organizirali v septembru. Na
septembrskem dogodku, ki je privabil kolesarje iz cele Slovenije (Krško, Maribor, Planina,
Ljubljana, Spodnji Duplek, Celje, Radeče in občine Sevnica) so udeleženci vozili električna
kolesa in degustirali lokalne dobrote. V strokovno pomoč so nam bili člani Kolesarskega
društva Sevnica. Združili smo se tudi s Slovenskimi železnicami, ki so omogočili udeležbo in
prevoz koles na dogodek z vlakom.
Zaradi omejitev, ki so bile v veljavi v drugi polovici leta, tekov nismo smeli organizirati, zato
Sevniška 10ka žal ni bila izvedena. Zato pa smo organizirali dogodek, sprehod Po Jurkovi
poti. V strokovno pomoč so nam bili člani Planinskega društva Lisca Sevnica.
V letu 2019 smo začeli s projektom Lisička giba. Bilo je kupljenih nekaj brošur, vendar žal so
omejitve zaradi Covid ukrepov okrnile izvedbo večjega dela projekta in smo zato projekt
prenesli v leto 2021.
V letu 2020 smo sodelovali z raznimi društvi in sicer pri raznih prireditvah in projektih.
Pred začetkom epidemije je bil organiziran praznik športa v soorganizaciji s Športno zvezo in
Občino Sevnico z razglasitvijo športnika leta.
Zaradi omejitev je bil pravi izziv pridobitev vseh dovoljenj za izvedbo Gorskega teka na Lisco v
sodelovanju s Klubom Berglauf Lisca, kot tudi sama izvedba dogodka.
Ob začetku šolskega leta smo v sodelovanju s Športno zvezo Sevnica izdali brošuro
Športastična Sevnica, ki opisuje vse programe, ki jih nudijo društva za aktivno športno
udejstvovanje.
Evropski teden športa pa smo obeležili z brezplačno vadbo športnim društvom.
Žal smo zaradi omejitev organizirali manj šolskih občinskih tekmovanj kot v preteklih letih.
Izvajanje je bilo dovoljeno samo v januarju 2020.
Povezali smo se z najemnikom Tončkovega doma na Lisci in sodelovali pri športnih pripravah
na sezono enega športnega kluba. Nudili smo jim kopanje na bazenu in uporabo Športne
dvorane.

5.3 Turistična dejavnost
Leto 2020 je turistično dejavnost zelo zaznamovala epidemija covid-19. V januarju in februarju
je sicer kazalo, da je pred nami uspešna sezona, saj smo v tem času pripravili večino ponudb
za skupine za prvo polovico leta in začeli sprejemati tudi rezervacije za jesen. V marcu so bili
vsi napovedani izleti odpovedani.
Po odprtju Doživljaja, TA Posavje v juniju, smo kontaktirali vse, ki so v spomladanskem času
načrtovali izlet k nam in nekaj naročil uspeli prestaviti na jesen, ko jih je bilo potrebno ponovno
odpovedati. Razlog je bil predvsem v tem, ker je bila večina teh skupin upokojencev, ki sodijo v
rizično skupino, in ponovna zaostrovanja ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa.
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Ta čas smo svoje delo in prizadevanja usmerili v pripravo ponudb vezanih na namestitvene
kapacitete v Sevnici. Na posamezne ponudnike smo vezali dodatno turistično ponudbo,
vključujoč naravne in kulturne znamenitosti, kulinariko, doživetja, outdoor aktivnosti, ki se
nahajajo v neposredni bližini in to oglaševali na facebooku, instagramu, spletnih straneh in
turističnih revijah. Vse to z namenom, da bi v Sevnici in Posavju čim več Slovencev koristilo
turistične voucherje. Točno oceno uspeha je na tem mestu težko podati, saj je registracija in
plačilo v 2020 šlo direktno preko ponudnikov. Glede na pogovore in naša opažanja, pa je
zasedenost namestitvenih kapacitet in obisk na osrednjih turističnih točkah bil dober.
Končno smo v letu 2020 realizirali 18 ponudb (poslanih 25, l. 2019 - 51) in preko izletov
sprejeli 356 obiskovalcev (l. 2019 - 927). Največ je bilo šolarjev (zaključni izleti v juniju),
predvsem na račun tematskih poti in gradu. Grad je sicer še vedno najbolj obiskana točka.
V TICu smo opazili več obiskov dnevnih turistov (pari, upokojenci), ki so v Sevnico prišli z
vlakom na enodnevni izlet (zastonj vozovnice za upokojence). Izkazovali so zanimanje za
turistično in gostinsko ponudbo v Sevnici, ki je dosegljiva peš. Števila teh turistov nismo
posebej evidentirali.
V turistično ponudbo je bilo do konca leta 2020 vključenih 94 pogodbenih partnerjev (44
manj kot v 2019). Zmanjšanje beležimo zaradi zmanjšanja komisijskih partnerjev (l.2019 - 114;
l. 2020 - 59). Povečali smo število partnerjev za izlete (l. 2019 - 19, leta 2020 - 30), predvsem
na račun sodelovanja s ponudniki nastanitvenih kapacitet in vinarji (degustacije). V ponudbo
smo začeli vključevati izdelke, ki jih odlikuje certifikat kakovosti Sevnica Premium. Vključili smo
jih tudi v katalog poslovnih daril, kar je bilo pozitivno sprejeto.
Preko turistične agencije (vključena prodaja tudi na gradu in upravi) smo v preteklem letu
prodali 2647 (leta 2019 3545) spominkov in drugih prodajnih izdelkov. Pri prodaji na
gradu prednjačijo izdelki iz gline, lesa, keramike (magneti) ter vina, v turistični agenciji pa
prodaja živilskih izdelkov (med, salame, piškoti, čokolade).
Zaradi epidemije v letu 2020 beležimo tudi manjše število dogodkov in prireditev. Prisostvovali
smo na 16 prireditvah (l. 2019 – 33), od tega na dveh v sodelovanju z drugimi organizacijami
(sejem Turizem in prosti čas s posavskimi občinami v Ljubljani in na Tednu gozdov s Turistično
zvezo Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenje. Sami smo organizirali 14 dogodkov.
Ob svetovnem dnevu turizma smo organizirali strokovno ekskurzijo za lokalne turistične
vodnike po občini Sevnica in srečanje predstavnikov regijskih LTOjev in novinarjev s
predstavitvijo turistične ponudbe Sevnice.
Svoje delo smo razmeroma hitro prilagodili situaciji povezani z epidemijo in že v maju izvedli
prvi dogodek preko spleta. To je bila strokovna konferenca o modri frankinji, kamor smo
povabili vinarje ter delavce na področju gostinstva in turizma. Na spletu (facebook profil KŠTM
Sevnica) se je po ocenjevanju modrih frankinj v juniju, ki smo ga organizirali na gradu Sevnica,
odvil 10. festival modre frankinje – webfest modre frankinje. Na razglasitev rezultatov smo
povabili dobitnike priznanj, predstavnike komisije in novinarje, prenos v živo pa je potekal na
facebook profilu in youtube kanalu zavoda.
V mesecu maju, ko so se ukrepi nekoliko sprostili, smo na tematski poti Gozd je kultura v tednu
gozdov ponudili brezplačne vodene oglede poti (3). V juliju, avgustu, septembru in oktobru smo
prvo soboto v mesecu ponudili brezplačno vodenje po novem delu Sevnice, česar se je skupno
udeležilo 6 obiskovalcev. V decembru smo pripravili online vodenje po praznični Sevnici, kar si
je skupaj ogledalo 1392 sledilcev na FB straneh KŠTM Sevnica in Visit Sevnica.
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Ob svetovnem dnevu turizma smo na Lisci organizirali brezplačno vodenje po Jurkovi učni poti,
ki se ga je udeležilo 10 obiskovalcev.
V letu 2020 smo posneli tudi prvi dve epizodi Korak za korakom. To je vlog KŠTM Sevnica, ki
smo ga ustvarile sodelavke zavoda z vseh štirih področji. V njem pokažemo zanimivosti in
znamenitosti občine in želimo občane spodbuditi k raziskovanju domačih krajev. Videa sta
objavljena na facebook straneh KŠTM Sevnica in Visit Sevnica ter na youtube kanalu zavoda.
Skupaj si jih je ogledalo 659 sledilcev.
V sklopu Čudežnega decembra smo tradicionalno izžrebali nagrajence nagradne kartice
veselja in sicer tudi to preko prenosa v živo na facebook strani zavoda. Žrebanje nagrajencev v
Ho-ho-LOVa! – lova na decembrsko srečo, ki smo ga pripravili kot decembrski izziv v 10. delih
za občane Sevnice, smo izvedli v januarju 2021.
V letih 2015 in 2016 je bil KŠTM Sevnica partner v čezmejnem Interregovem projektu
Ride&Bike, ki je bil uradno zaključen v letu 2016, leta 2017 pa je zavod s prvotnimi partnerji pri
projektu še dodatno nadgradil vsebine in uspešno kandidiral na evropska sredstva s projektom
Ride&Bike II. S 1.9.2018 je projekt uradno pričel z izvajanjem konjeniških, kolesarskih in
pohodnih aktivnosti, ki so se v večjem obsegu izvajale v letu 2019 in tudi v 2020, čeprav je bilo
izvajanje nekaterih zaradi epidemije COVID 19 precej oteženo ali celo onemogočeno. Projekt
se zaključi s februarjem 2021.
V letu 2020 smo v okviru projekta izvajali več aktivnosti, katerih osrednji namen je, da se
oblikuje, promovira in prodaja skupna kolesarska, konjeniška in pohodniška ponudba naše
destinacije, pa najsi o to destinacija Sevnica, Posavje ali pa čezmejna destinacija Ride&Bike
destinacija, ki smo jo poimenovali »Dežela grofov Celjskih«. Med aktivnostmi izpostavimo
ureditev petih postajališč za konjenike in kolesarje na točkah ob naravnih ali kulturnih
znamenitostih (Šentjanž, Sevnica, Vranje, Lisca, Okroglice) z opremo za kolesarje in konjenike
(kolesarski servisni stebriček s polnilnico za e-kolesa, inovativna interaktivna tabla območja
destinacije in območja Sevnice, lesena miza s klopema, korito za napajanje konj …),
vzpostavitev nove kolesarske, konjeniške in treh tematskih poti (Pot cerkva), ki so opisane in
digitalizirane na prenovljeni spletni strani www.bikeridewalk.si, izvedena kolesarska delavnica
za turistične ponudnike, izvedena novinarska konfereneca, izvedena digitalna-multichannel
kampanja ter blogerski potopis, izdelana banka fotografij in kratkih videov, objave v medijih,
130 označenih točk kulturne in naravne dediščine, izvedba mednarodnega kolesarskega in
konjeniškega dogodka in še nekaj drugih skupnih aktivnosti. Vse z namenom, da Sevnica,
Posavje in celotno čezmejno območje postane prepoznana kolesarska in konjeniška
destinacija, katere posebno bogastvo so gradovi, številne cerkve, terme, naravna dediščina ter
kulinarika in kultura.
Od leta 2018, ko smo pridobili sklep o odobritvi sredstev CLLD (LAS Posavje) za projekt
»Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«, izvajamo aktivnosti, ki pripomorejo k
dvigu prepoznavnosti in kakovosti pridelave avtohtone sorte modra frankinja. V letu 2020 je bila
izvedba projektnih aktivnosti zaradi epidemije COVID 19 precej omejena, predvsem pa se je
izvedba morala prilagoditi omejitvenim ukrepom. Kljub temu je bilo v prvem tednu junija
izvedeno ocenjevanje, drug teden junija pa 10. Festival modre frankinje, ki je bil v celoti izveden
na spletu kot webfest (celoten posnetek konference se nahaja na naslovu
https://www.youtube.com/watch?v=YWOrHSk-P6A&feature=youtu.be ). Nadaljevali smo z
aktivnostmi povezovanja vinarjev in priprave trženjske strategije ter prodajnega načrta prodaje
modre frankinje, pripravljali in objavljali strokovne članke v revijah (Slovenske novice, Revija
Vino, Revija Pet zvezdic, Posavski obzornik, Grajske novice…), časopisih, spletnih portalih,
distribucija e-novic, oglaševanje na Facebooku ...
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V letu 2019 smo zaključili s projektom »Zelena doživetja Posavja (akronim: ReviZen)«,
podprtega s sredstvi CLLD (LAS Posavje). V okviru projekta smo pripravili upravljavski načrt
okolice gradu, uredili dodatno didaktičnega igrala z označevalnimi in smernimi tablicami ter
ustvarili tematsko pot »Gozd je kultura«, ki je bila uradno predana namenu aprila 2019. V letu
2020 smo nadaljevali in nadgradili nove programe interpretacij, ki bodo s pomočjo izobraženih
vodnikov omogočali predstavitev tematske poti in okolice gradu organiziranim skupinam Pot
smo dopolnili s potjo dobrih energij. Namen je, da tematska pot »Gozd je kultura« postane
stičišče gozdno-predelovalne industrije Sevnice in Posavja, izobraževalnih institucij (osnovnih
in srednjih šol Posavja), regionalnih pisarn Zavoda za gozdove Slovenije in javnih zavodov, s
ciljem, da Grad Sevnica z Grajskim parkom in Grajskim gozdom postane reprezentativen
skupen prostor vseh omenjenih deležnikov.
Za povečanje obiska Sevnice smo v letu 2020 pristopili k vseslovenski akciji Slovenske
turistične organizacije Moja Slovenija. Pripravili smo več vizualij, s katerimi smo se predstavili
tako po svojih promocijskih kanalih kot tudi na regijskih. V sodelovanju z regijskimi LTOji in pod
vodstvom RRA Posavje smo sodelovali pri pripravi štirih promocijskih videov in pripravi
brošure, v katerih je zajeto vse, kar Posavje ponuja – outdoor, kultura, kjer so v ospredju še
vedno Gradovi Posavja, ter kulinarika in vino.
V zvezi s tablami smo v letu 2020 zamenjali folijo velikih informativnih tabel na Blanci in na
Studencu. Obnovljena je bila tabla na izhodišču Jurkove poti na Lisco na Bregu, ravno tako pa
tudi velika info tabla Naravoslovne poti Azaleja pri pokopališču v Boštanju. S sredstvi a table je
bila na novo urejena velika tabla na kozolčku na vstopni točki v Sevnico pri bencinski črpalki v
Boštanju. Urejenih in nameščenih je bilo Grad 8 manjših opisnih tablic za energijsko pot v
parku Gradu Sevnica.
V letu 2020 smo naredili vsebinsko prenovo spletne strani www.visit-sevnica.com.
Posodobili smo zavihke in obnovili besedila na spletni strani, da so sedaj bolj poenotena.
Vzporedno s prekinjanjem delovanj spletnih strani www.grad-sevnica.si in www.ajdovskigradec.si smo poskrbeli za prenos vsebin na spletno stran www.visit-sevnica.com, ki je
osrednja spletna stran s turistično ponudbo za občino Sevnica. Vsa besedila in informacije na
njej so prevedene v angleški in nemški jezik. Spletna stran se redno ažurira s podatki in
informacijami, ki nam jih pošiljajo turistični ponudniki ali podatki, ki jih sami generiramo in
pridobimo. Dodani so ji bili tudi novi turistični programi in produkti, ki smo jih kreirali v letu 2020,
npr. Ajdovska, Knapovska in Pastirčkova košarica, degustacije na gradu Sevnica, nadgradnja
tematske poti Gozd je kultura.
Od leta 2017 zavod aktivno sodeluje oziroma po pooblastilu Občine Sevnica koordinira in vodi
aktivnosti v zvezi z vstopom Občine Sevnica v Zeleno shemo slovenskega turizma. Občina
Sevnica se je kot turistična destinacija odločila za trajnostni pristop razvoja turizma in v letu
2017 so skozi vse leto potekale številne aktivnosti osrednjega koraka, in sicer temeljita analiza
stanja turizma v destinaciji skozi mednarodno presojo številnih kazalnikov in indikatorjev. Sredi
meseca maja 2018 je bila presoja končana in destinacija Sevnica je prejela srebrn znak
Slovenia Green Destination. Princip sheme je trajnostno in kontinuirano naravnan, zato zahteva
sprotno izvajanje, načrtovanje, preverjanje in dopolnjevanje aktivnosti. V drugi polovici leta
2018 smo začeli pripravljati akcijski načrt trajnostnega izvajanja razvoja turizma, vendar smo s
končno pripravo počakali na dokument Strategija razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje
2019-2024, saj smo želeli, da sta dokumenta usklajena. V letu 2020 smo skozi vse leto
izvrševali določene aktivnosti, povezane predvsem s promocijo trajnostnega razvoja turizma,
komunicirali s ponudniki, spodbujali ponudnike k trajnostnim oblikam ter k pristopu v določene
trajnostne sheme za nastanitvene ponudnike ter ostale aktivnosti. V zvezi s tem smo podali tudi
redno letno poročilo.
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V letu 2020 smo stremeli k uresničevanju ciljev na področju turizma, ki so zapisani v Strategiji
razvoja turizma v občini Sevnica za obdobje 2019-2024.
Vezano na strateški razvojni cilj 1, ki zadeva interpretacijo narave in kulturne dediščine, smo
pristopili k nadgradnji tematske poti Gozd je kultura v okolici gradu Sevnica. V letu 2020 smo jo
nadgradili z energijsko potjo.
V obdobju 2019-2020 smo izobrazili vodnike interpretatorje narave in skupaj z njimi oblikovali
program vodenja po tematski poti. Ta je drugačen, bolj poglobljen, vanj so vključeni inovativni
pristopi za spoznavanje in občutenje narave. Na podoben način smo se lotili priprave programa
na Jurkovi učni poti na Lisci.
Začrtali smo bogat program brezplačnih vodenj ter izobraževalno izkustvenih dogodkov, v
izvedbo katerih bi se vključili tako vodniki kot najemnik Tončkovega doma na Lisci in namen
katerih bi bil promocija, a zaradi epidemije vsega še nismo uspeli realizirati. Načrtovano se zato
prenese v leto 2021.
V nove turistične produkte smo vključili spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti v občini
peš in/ali s kolesom in se tudi sicer pri promociji turistične ponudbe destinacije Sevnica upirali
predvsem na outdoor aktivnosti, ki so bile v letu 2020 še toliko bolj aktualne. Na podlagi tega
smo oblikovali nova doživetja – Ajdovsko, Knapovsko in Pastirčkovo košarico. Te ponujajo
edinstveno doživetje tako za domačine kot turiste. Spodbujali smo prihod turistov na destinacijo
z vlakom in uporabo koles in e-koles. S tem namenom smo v poletnih mesecih v sodelovanju s
Kolesarskim centom Krško – Sevnica v Doživljaju, TA Posavje izvedli promocijo uporabe ekoles. Udeleženci kolesarskega dogodka KOLOfest, ki smo ga organizirali v septembru, so ekolesa lahko tudi brezplačno preizkusili. Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi ena od
kolesarskih tur primernih za posameznike in družine, ki poveže več turističnih ponudnikov, od
pridelovalcev, kulturne in naravne dediščine do bogate lokalne kulinarike, kar narekujeta cilj št.
2 in št. 3.
Cilj številka 5 predvidi usposabljanje informatorjev, vodnikov, ponudnikov in interpretatorjev, kar
smo v letu 2020 uresničevali z organizacijo in izvedbo delavnic za ponudnike ter strokovno
ekskurzijo za lokalne turistične vodnike. Na slednji so vodniki spoznali nekaj lokalnih
ponudnikov in doživetij, ki so na voljo v občini Sevnica in jim bo v pomoč pri delu z obiskovalci.
V januarju 2020 smo izvedli še drugi del prvega sklopa ocenjevanj lokalnih ponudnikov za
pridobitev certifikata kakovosti Sevnica Premium. Podelili smo prvih 21 certifikatov za
rokodelske izdelke, živilske izdelke in pridelke in hrano in pijačo postreženo na gostinski način.
Izdelali smo prve promocijske materiale in jih ob obiskih ponudnikov, ki smo jih izvedli v juniju in
juliju, razdelili ponudnikom. Certificirane izdelke smo predstavili na spletni strani www.visitsevnica.com in povečali sodelovanje s ponudniki na kmečki tržnici v Sevnici. Njihove
certificirane izdelke smo vključili v prodajo na naših prodajnih mestih. Konec leta 2020 smo
izvedli še eno ocenjevanje in sicer kategorije Hiša gastronomije. Organizirali smo tudi
fotografiranje ponudnikov in v decembru 2020 izdali koledar Občine Sevnica, v katerem smo
predstavili ponudnike živilskih izdelkov in pridelkov. Začeli smo z načrtovanjem aktivnosti za
ocenjevanje nastanitvenih kapacitet, doživetij in gastronomskih prireditev, s čimer bomo
nadaljevali v letu 2021. S tem delom stremimo k naložbi v ponudbo in promocijo turizma v
destinaciji Sevnica. Na slednjem smo v letu 2020 delali tudi s prisotnostjo na sejmih in
predvsem s promocijo na družbenih omrežjih. Tudi slednje v sodelovanju z regijskimi LTOji in
Slovensko turistično destinacijo. Sevnico smo predstavljali kot zeleno, butično destinacijo, kjer
tudi najzahtevnejši gost najde tisto, kar ga veseli in osrečuje.
Skladno s strategijo razvoja turizma smo v letu 2020 sprejeli novo celostno grafično podobo
destinacije Sevnica, v skladu s katero so že začeli nastajati tudi novi promocijski materiali.

Sejem in kmečka tržnica
Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici poteka vsako prvo soboto v mesecu. V letu 2020 je bilo
s sejmarji sklenjenih 65 pogodb (l. 2019 - 60), v februarju in marcu pa se je sejma udeležilo
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nekaj občasnih prodajalcev (prodaja semenskega krompirja). Med ponudniki je še vedno
največ prodajalcev tekstila in obutve.
Zaradi epidemije smo sejem letos izvedli samo osemkrat. Za vse sejme smo morali pridobiti
soglasje NIJZ ter upoštevati njihove zahteve. Sejemski prostor smo morali omejiti s trakom ter
označiti vhod in izhod, kjer je stalo razkužilo. Hkrati smo od prodajalcev zahtevali, da stojnice
označijo z infografikami (socialna distanca, razkuževanje rok, uporaba mask) ter razkužili.
Sejmi so bili, kljub omejitvam in ukrepom, lepo obiskani.
Kmečka tržnica je, kljub epidemiji, delovala redno. Zaprta je bila samo dva tedna v marcu. V
začetku aprila je delovala samo dvakrat na teden, vendar smo že v sredini aprila začeli z
normalnim obratovalnim časom, to je trikrat tedensko - v sredo, petek in soboto. Ob petkih in
sobotah je odprt tudi pokriti del, kjer imajo možnost prodaje ponudniki z vremensko
občutljivejšimi izdelki.
V letu 2020 je bilo sklenjenih 16 pogodb (l. 2019 - 21). Večina je prodajalcev sadja in zelenjave
ter mleka in mlečnih izdelkov. Trije prodajalci so sezonski (sadje, zelenjava in sadike).
V času omejitev v trgovinah je bilo opaziti povečan obisk tržnice in povečano povpraševanje po
kontaktih prodajalcev. Sklepamo, da so se kupci obračali direktno na ponudnike in blago
kupovali tudi pri njih doma.
V marcu, aprilu in maju so bili ponudniki oproščeni plačila manipulativnih stroškov.
Ob sproščanju ukrepov zoper širitve korona virusa, smo za več obiska in večjo prepoznavnost,
razširili ponudbo na kmečki tržnici. Vsako prvo soboto v mesecu so se na tržnici izpostavljeno
predstavljali ponudniki, katerih izdelke odlikuje certifikat Sevnica Premium (julij, avgust,
september).
V decembru 2020 smo zaprli parkirišče pred Novo ljubljansko banko in postavili 10 dodatnih
stojnic. Na stojnicah so ob sobotah (razen praznikov) lahko prodajali ponudniki iz naše oziroma
posavskih občin - kmetje, vinarji in rokodelci. Ponudniki so bili z udeležbo zadovoljni.

5.4 Mladinska dejavnost
Mladinski center
Mladinski center Sevnica nastopa v dveh vlogah in sicer kot koordinator med različnimi
subjekti, ki delajo z mladimi in kot izvajalec takega dela. Prostori v Mladinskem centru Sevnica
nam zagotavljajo sočasno izvedbo različnih aktivnosti, saj imamo na voljo tudi ločeno
računalniško učilnico. Animatorji pa so poleg svoje osnovne naloge tudi vzgojitelji, učitelji in
ustvarjalci dogodkov, ter skrbijo za samo izvedbo pestrega programa in prijetno klimo v
prostoru.
Leta 2020 smo imeli 3.372 obiskovalcev prostih aktivnosti Mladinskega centra Sevnica, kar
je manj kot v letu 2019, ko smo jih beležili 6.412. To pripisujemo specifični situaciji epidemije
COVID-19, saj je bil Mladinski center v letu 2020 zaprt skoraj pol leta. Skupaj smo izvedli 61
prireditev in dogodkov (v letu 2019 je bilo teh 146) ter 21 spletnih dogodkov, kar skupaj
znaša 82 prireditev in dogodkov.
Pod okriljem Mladinskega centra Sevnica smo organizirali 36 tečajev (poučevanje slovenskega
jezika (30 slušateljev), 17 otroških ustvarjalnic (od tega 5 spletnih), 13 predavanj na temo
zdravega življenja (od tega 10 spletnih), 1 spletni glasbeni dogodek, 6 predavanj in delavnic za
brezposelne, 1 tečaj programiranja, 7 športnih vadb (pilates) od tega 6 spletnih in 1
predstavitev športa (plezanje), 2 predstavitvi knjig, 2 podjetniška večera, 7 delavnic
FeelOZOFIJA ter različne nagradne turnirje...
_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 12.4.2021

stran 23

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2020 do 31.12.2020

____________________________________________________________________________________________

Gostili smo motivatorje, športnike, psihologe in poslovneže, obeležili smo pomembne svetovne
dneve, poudarjali smo zdrav življenjski slog. Poleg predavanj in delavnic smo mladim v času
zaprtja MC Sevnica ponudili tudi tedenske spletne vadbe pilatesa, poleti pa šport na prostem.
V sodelovanju s prostovoljci smo dnevno ponujali pomoč pri učenju in domačih nalogah. V
letu 2020 smo tako namenili 143 ur pomoči (v letu 2019 je bilo 499 ur pomoči) kar odraža
število odprtih dni 145 Mladinskega centra v letu 2020 zaradi situacije epidemije COVID-19.
Sodelovali smo z 6 prostovoljci, ki so nam poleg učne pomoči pomagali tudi pri organizaciji
dogodkov, poučevanju tujih jezikov, popravilu računalniške opreme, poučevanju slovenskega
jezika za priseljence in prevajanju.
Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje smo v letu 2020 organizirali tudi izvajanje Akademije
prostovoljnega dela za mlade. Potekala je vsak drugi četrtek v mesecu, izvedenih je bilo 72
ur ter 36 srečanj. Vpisanih prostovoljcev je bilo 22, Akademije prostovoljnega dela se jih je
udeleževalo 16 v živo ter 8-10 na spletu po zaprtju Mladinskega centra, od tega občasno 2-3
mladostniki do 18 let. V času zaprtja Mladinskega centra so se srečanja izvajala preko spleta.
Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje, ki izvaja v Mladinskem centru Sevnica vsak torek in
četrtek tudi svoje programe, smo organizirali brezplačno poučevanje slovenskega jezika za
priseljence in to od meseca januarja do junija in od septembra do decembra. V času
razglašene epidemije ter zaprtja Mladinskega centra zaradi prepovedi druženja je tečaj potekaj
preko spleta. Skupina je konec leta 2020 štela 30 tečajnikov, večina jih je bilo iz Bosne in Srbije
prihajajo pa tudi iz Nemčije, Francije, ZDA, El Salvadorja, Venezuele, Nizozemske,
Madagaskarja. Število udeležencev se skozi leto spreminja, predvsem zaradi priselitve novih,
ter zaposlitve starih.
Številni učenci se med obilico učne snovi ne znajdejo najbolje. Bodisi so manjkali pri podajanju
snovi, bodisi je bila snov prehitro podana ali počasneje in teže sledijo razlagi. Mnogi se tudi ne
znajo učiti. Pomoč so lahko vsak delovni dan poiskali v MC Sevnica. Največ pomoči pri
učenju in nalogi potrebujejo pri slovenskem in angleškem jeziku ter matematiki (kot leto
poprej).
V letu 2020 smo zabeležili, da so Mladinski center Sevnica za obisk prostih aktivnosti, druženje
ter iskanje pomoči pri učenju večinoma obiskali mladostniki v starosti do 14 let (preračunano
povprečje. Obiskovalci dogodkov in prireditev pa so bili starejši, to je starostna skupina od 15
do 30 let. V obeh primerih za iste starostne skupine, kot v letu pred tem. Spletne dogodke pa
so si v povprečju največ ogledovali stari od 35 do 44.
Najbolj je bil obiskan Mladinski center Sevnica v času prostih aktivnosti, ko dogodki niso bili
vnaprej napovedani. Takrat so bili otrokom in mladostnikom na voljo družabne igrice, namizni
tenis, ročni nogomet, pikado. Z mlajšimi pa smo navadno ustvarjali različne umetnine.
V letu 2020 smo uvedli tudi nekaj novih programov: Fit in srečen Sevničan, Korak za korakom
(2 izvedena predstavitvena filmčka), Psihosocialno svetovanje (4 izvedena svetovanja),
Inkubator za mlade, X-mas kitariada (1).

Mladinska dejavnost
Mladinska dejavnost je mladinsko delo, ki vključuje oblike neformalnega učenja, usposabljanja,
medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost mladih, zdrav način življenja in preventivne aktivnosti
v zvezi z odvisnostmi, spodbujanje ustvarjalnosti.
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Področje mladinske dejavnosti ni vezano zgolj in samo na prostor Mladinskega centra Sevnica,
temveč gre za širši pojem in dejavnosti.
Zavod je v letu 2020 na področju mladinske dejavnosti (dogajanje izven prostorov Mladinskega
centra Sevnica) sodeloval na 4 različnih prireditvah (v letu prej na 6ih).
Prvo v letu 2020 je bilo organizirano pustovanje za otroke.
Olimpijski teden mladih smo organizirali od 29. 6. do 3. 7. 2020. Vsak dan so potekale
različne športne aktivnosti, nagradne igre in tekmovanja na različnih športnih površinah in
lokacijah po občini. Tako smo preizkusili v skikanju, rolanju, odbojki na mivki, tenisu na mivki,
teniški olimpijadi. Imeli smo teniški dan s klovnom, gusarski in plesni dan na bazenu.
Udeležencev je bilo preko 100. Pri dogodku je sodeloval zunanji izvajalec Gospod Ficko.
Četrtkove Ustvarjalnice na bazenu so potekale v juliju in avgustu.
V letu 2020 smo bili ponovno soorganizatorji Angleškega jezikovnega tabora na Lisci in sicer
v štirih terminih:
•
od 12.7. do 17.7.2019,
•
od 19.7. do 24.7.2019,
•
od 26.7. do 31.8.2019,
•
od 2.8. do 7.8.2019.
Tabor je potekal pod okriljem ŠD Partizan. Izveden je bil na zabaven in poučen način, dnevi pa
so bili zapolnjeni s športnimi, strateškimi in drugimi igrami. Otroci med 8. in 15. letom starosti
so preko iger z neprestano komunikacijo v angleškem jeziku (s strani mentorjev) osvojili precej
novih besed. Zadnji dan tabora so se predstavili tudi staršem.
V letu 2013 smo v sodelovanju z Unicefom Slovenije uspešno vzpostavili varne točke v mestu
Sevnica. V začetku smo jih beležili 11, trenutno pa jih je 22 po celi občini. Z varnimi točkami
mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj
vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo zaznamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži
otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je treba. V letu 2020 nismo
beležili posebnosti na posameznih točkah in ni sprememb glede na leto poprej.
V letu 2018 je Družinski inštitut Zaupanje prevzel v upravljanje projekt Sopotniki. Od 1. aprila
2017, ko smo v občini s projektom pričeli, smo bili soorganizatorji, vodil in koordiniral pa ga je
Družinski inštitut Zaupanje. Ta projekt je na območju občine Sevnica omogočil brezplačne
prevoze za starejše, upokojence. Cilj programa je pomagati starejšim pri vključevanju v aktivno
družbeno življenje, z medgeneracijskim sodelovanjem pa se želi preprečiti ali prekiniti
izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki
zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma.
Starostnikom se tako omogoči, da se udeležujejo raznih kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje
prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino, ipd. Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo
nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne
stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta preveč oddaljena in s tem nedosegljiva
Dejavnosti, ki se opravljajo znotraj projekta, skoraj v celoti temeljijo na prostovoljskem delu.
Prostovoljni vozniki, različnih let in poklicev, svoje študijske in delovne obveznosti ter prosti čas
razporejajo na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo izvajanje storitve pet dni v
tednu, od jutra pa vse dokler zadnji uporabnik ne pride na cilj. K sodelovanju se vabijo mladi,
študentje, iskalci zaposlitve, mlajši upokojenci.
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Brezplačni prevozi so namenjeni starostnikom, ki stanujejo na področju občine Sevnica in se
želijo na pot odpraviti znotraj občine, na oddaljenejše lokacije pa so mogoči v primeru, da je
termin prost in da je upokojenec pripravljen poravnati predhodno dogovorjen osnovni strošek
za gorivo.
V povprečju smo imeli skozi leto 2020, 10 prostovoljcev. Opravili smo 437 voženj (preteklo leto
906 voženj) in naredili 15.093 km (preteklo leto 23.383 km). V letu 2020 je bilo 277 različnih
uporabnikov.
V letu 2020 smo sledili tudi zastavljenim kazalnikom Strategije za mlade v Občini Sevnica
2019 – 2024. Nekaj podatkov, ki so zastavljeni tudi v Strategiji, je povzetih že v predhodnem
tekstu, sledijo pa podatki, vezanih na zavod in ki se tičejo izključno kazalnikov Strategije za
mlade v Občini Sevnica za leto 2020.
V sklopu zastavljenih ciljev za področje Izobraževanja sta bili na zavodu v letu 2020 opravljeni
dve praksi (ena dijakinja iz medijske šole in ena študentka iz fakultete za turizem).
V sklopu Organiziranja in informiranja je bilo v letu 2020 sofinanciranih 26 mladinskih
programov in projektov v izvedbi 17 organizacij. Od tega tudi nekaj na zavodu, kar je opisano v
predhodnem tekstu.
V letu 2020 smo se povezovali z Družinskim inštitutom Zaupanje, Mladinskim svetom Sevnica,
Študentskim klubom Sevnica, Salezijanskim mladinskim centrom Sevnica, Steg Tržišče 1
(Skavti iz Tržišča).
Zaposleni na področju mladine smo se vključili v 13 izobraževanj oz. usposabljanj ter sprejeli
razvojno strategijo Mladinskega centra.
Odzivno je delovala e-točka Mladi v Sevnici. V novembru 2020 si je spletne dogodke na
Facebook strani Mladi v Sevnici ogledalo 6.000 oseb, v decembru 3.200 oseb. Število sledilcev
je od leta 2019 naraslo za 290, skupaj ima stran konec leta 2020, 916 sledilce. Instagram stran
Mladi v Sevnici je v letu 2020 zabeležila 182 objav ter 415 sledilcev.
E-točka Mladi v Sevnici je bila promovirana z vsako objavo dogodkov tudi na Facebook strani
KŠTM Sevnica ter skupini Vredno pozornosti v občini Sevnica. 11 spletnih dogodkov je bilo
objavljenih tudi na Facebook strani KŠTM Sevnica. 82 dogodkov je bilo objavljenih tudi na
spletni strani Moja občina ter Grajskih novicah, hkrati pa se je obisk spodbujalo tudi s članki v
Grajskih novicah.
Sklop Politične participacije med drugim zajema Komisijo za mlade, katare del smo tudi
zaposleni na zavodu. Ta se je v letu 2020 sestala 3 krat. Mladi pa na komisijo niso podali
nobenega predloga ali pobude za obravnavo.
Tako kot v predhodnem letu so bili mladi tudi v letu 2020 udeleženi v organih Javnega zavoda
KŠTM.
V sklopu Prosti čas in zdravje je bilo izvedenih 37 akcij, ki so namenjene krepitvi
medgeneracijskega sodelovanja ter solidarnosti (Akademija prostovoljskega dela za mlade – 2x
na mesec 36, Dan za spremembe – enkratni dogodek), katerega partner v projektu je tudi KTM
Sevnica.
V letu 2020 je bil izveden 1 program, katerega nosilec smo tudi mi in je namenjen integraciji
priseljencev in sicer Slovenščina za priseljence, v katerega je bilo vključenih 30 priseljencev.

5.5. Druge dejavnosti
Dejavnosti, ki jih ni mogoče vezati na posamezno področje dela in so splošne narave, so:
– organizacija raznih prireditev in dogodkov.
– sodelovanje pri raznih dogodkih in prireditvah,
– tehnična in druga pomoč društvom in klubom pri njihovem delovanju (pomoč pri
organizaciji prireditev, oblikovanje in tiskanje letakov, plakatov, oglaševanje,
pripravljanju prostora, zagotavljanje brezhibnosti opreme, obveščanje o dogodkih,
koledar napovedi prireditev …),
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– trženje objektov, reklamnih oglasov na objektih, prireditvah in v časopisu,
– izdajanje lokalnega časopisa Grajske novice, ki izhaja kot mesečnik, v njem pa so
pomembne novice in informacije za vse občane občine Sevnica, s trženjem oglasnega
prostora in zakupa strani,
– skrb za ažurno vsebino na portalu »Moja občina« in drugih virih, ki so z njim povezani,
– skrb za ažurno vsebino spletnih strani zavoda ter socialnih omrežij,
– projekti povezovanja krajevnih skupnosti in društev,
– skrb in izvedba novoletne okrasitve mesta,
– oglaševanje prireditev, dogodkov in drugih vsebin,
– sodelovanje z občino pri občinskih razpisih ter svetovanje društvom pri prijavah na
razne razpise,
– sodelovanje z občino pri raznih razvojnih projektih in investicijah,
– priprava elaboratov (prireditve, podlage za table naravnih in kulturnih znamenitosti,
tematske poti in drugo),
– iskanje virov financiranja (razpisi, trženje produktov …),
– skrb za razno opremo in njihovo uporabo (šotor, vozila, oder,…),
– povezovanje z drugimi društvi, inštitucijami in posamezniki v regiji Posavje ter širše.

5.5.1 Prireditve in dogodki
KŠTM Sevnica je v letu 2020 zaradi epidemije in ukrepov izvajal v veliki večini le spletne
dogodke, v vlogi organizatorja in soorganizatorja. Na vseh štirih področjih delovanja smo
izvedli 88 prireditev (od tega 32 spletnih) in dogodkov v lastni organizaciji (v letu 2019: 109).
Kot soorganizator smo se pojavili v 64 prireditvah ( od tega 22 spletnih), kjer so bili partnerji
društva, osnovne šole kot tudi javne institucije (v letu 2019 je bilo le teh 79). Področje
sodelovanja zavoda se je izvajalo s tehnično in organizacijsko pomočjo (priprava prostora,
izposoja opreme, priprava letakov, plakatov, brošur, radijskih oglasov in podobno).
Zaradi spremenjenih okoliščin in vedno novih omejitev zaradi pandemije se je zavod sproti
prilagajal s pripravo in izvedbo dogodkov in prireditev, kar je vsekakor pomenilo dodaten izziv
in osvajanje novih veščin pri pripravi in izvedbi.

5.5.1 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami
K povečanju kakovosti sodelovanja z okoljem pripomoremo z uvajanjem srečanj z društvi in
krajevnimi skupnostmi, z dajanjem informacij glede razpisov, možnostjo povezovanja,
sodelovanjem z mediji, s podporo večjim projektom, ki jih sami ne zmorejo.
V letu 2020 zaradi posebnih ukrepov, srečanja z društvi nismo organizirali. Aktivni smo bili na
področju priprave strategije športa v občini.
V register v občini Sevnica je vpisanih 185 društev (v leti 2019 je bilo teh 183). Sodelovanje z
društvi, zvezami in posamezniki je mogoče predvsem na področju:
o izdelave rezervacijskega koledarja za prireditve in dogodke,
o objektov in prostorov v objektih (plačujejo se le obratovalni stroški),
o izposoje opreme v objektih,
o druge opreme in tehnične pomoči (prireditveni oder, prireditveni stoli, platno in projektor,
ozvočenje),
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o
o
o
o
o
o

sodelovanja pri oglaševanju (elektronski tabli, 4 oglasne table KŠTM Sevnica, Grajske
novice, spletna stran KŠTM Sevnica, posredovanje elektronskih sporočil, pomoč pri
izdelavi letakov, plakatov in drugih tiskovin), tiskanje,
sodelovanja društev, zvez društev in lokalne skupnosti pri priprav programskih usmeritev
na področjih delovanja zavoda,
sodelovanja pri pripravljanju strateških dokumentov zavoda in občine,
medsebojnega obveščanja in pomoči pri razpisih,
priprave in uresničevanja različnih projektov (tematske poti, prireditve …),
pretoka različnih strokovnih in uporabnih informacij.

5.5.2 Odnosi z javnostmi, trženje
V sklopu zavoda potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer prodaja izdelkov, oddaja v
najem prostorov ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM
Sevnica. V letu 2020 smo se še bolj posvetili spletnemu trženju, oglaševanju in prodaji
izdelkov in storitev. Letno in nato mesečno pripravimo plan digitalnega trženja, kjer vključujemo
ponudbo lokalnih izdelkov, storitev, kot tudi produktov Sevnice in Posavja.
Lokalno in regionalno prebivalstvo se informira in osvešča preko različnih kanalov oz. medijev,
in sicer preko raznih glasil, na spletnih straneh in v katalogih, veliko vabil je bilo poslanih tudi
osebno, razobešali smo plakate. Kompletno je bila z vsebinami, ponudniki in kontakti
prenovljena spletna stran www.visit-sevnica.com.

Spletne strani in socialna omrežja
Leta 2020 je delovalo 7 spletnih strani in 7 socialnih omrežij na katerih zavod objavlja
dogajanje in informacije za širši krog ljudi:
Objekt / profil

Spletni naslov / naslov profila

Datum začetka delovanja

Grad Sevnica
Ajdovski gradec
KŠTM Sevnica
Grajska vinoteka
Festival modre frankinje,
nadgradnja projekta Modra
frankinja
Ride&Bike

www.grad-sevnica.com
www.ajdovski-gradec.com
www.kstm.si
www.grajska-vinoteka.com

Visit Sevnica
STO
Posavje
Uprava

www.visit-sevnica.com
www.slovenia.info / skrbništvo za vnose
www.posavje.com / skrbništvo za vnose
www.mojaobcina.si / skrbništvo za
vnose

15. maj 09; v letu 2020 izbris
15. avg .09; v letu 2020 izbris
marec 2007
4. 2. 2011; v letu 2020 izbris
7. 8. 2012, nadgradnja
spletne strani konec oktobra
2013
30.4.2016
april 2017; posodobitev april
2020
1. 1. 2009
januar 2012

socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
socialno omrežje (FB)
instagram

KŠTM Sevnica
Mladi v Sevnici
Grad Sevnica
Modra frankinja
Bazen Sevnica
Kitariada Sevnica
Visit Sevnica
First Lady
Visit Sevnica

www.modra-frankinja.com
www.bikeridewalk.si

1. 12. 2013
od začetka (nov profil februar
2014)
Oktober 2018
2009
2.12.2013
junij 2015
avgust 2016; ukinjeno
julij 2017
julij 2017; ukinjeno
2020
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Oglaševalne površine
Področje trženja se je v letu 2020 precej spremenilo glede na leto 2019, poudarek je bil na
spletnem trženju, ravno tako pa smo tržili oglaševalne površine po naslednjih področjih in
objektih:
Trženje oglasnega prostora v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica:
- GRAJSKE NOVICE: mesečno trženje reklamnih objav in oglasov (letne, obdobne in
mesečne pogodbe) ter nagrade za križanko; mesečno izhajanje: 11 številk/leto,
mesečna naklada 6750 (v letu 2020 je bilo izdanih 11 po 6750 izvodov).
V letu 2020 je v Grajskih novicah oglaševalo 57 oglaševalcev (v letu 2019 jih je bilo 43),
od tega smo z 8 pogodbenimi partnerji sklenili letne pogodbe (v letu 2020 z 9), z 10
obdobne pogodbe (v letu 2020 z 11) ter s 39 pogodbenimi partnerji enkratne pogodbe
oz. zakup strani (v letu 2019 z 23).
- KATALOG TURISTIČNE PONUDBE: trženje prostora namenjenega oglaševalcem in
ponudnikom s področja turizma. V letu 2020 nismo izdali kataloga, ker smo imeli še
dovolj zaloge.
- NAGRADNA KARTICA VESELJA: trženje in pridobitev zanimivih nagrad za izžrebane
nagrajence.
Nagradna kartica je bila natisnjena v nakladi 1500 izvodov v slovenskem jeziku (v letu
2019 smo imeli naklado 1500 izvodov v slovenskem jeziku in 500 v angleškem jeziku).
Pridobljene so bile tri atraktivne nagrade za izžrebance. Vrnjenih smo dobili 107 kartic
(v letu 2019 je bilo vrnjenih 1153 kartic). Na osnovi odgovorov pa naredimo analizo
zadovoljstva s turistično ponudbo.
- PROSPEKTNO GRADIVO POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJA: trženje o
glasnega prostora primernih oglaševalcev na raznih gradivih za promocijo, sejme,
predstavitve in prireditve.
V letu 2020 nismo izdajali dodatnih gradiv, za katere bi lahko izvedli trženje.
Sponzorji oz. donatorji na prireditvah in raznih dogodkih v organizaciji KŠTM:
Na prireditvah in dogodkih v organizaciji zavoda oglašujemo sponzorje, ki nam pomagajo s
finančnimi, materialnimi ali storitvenimi vložki. V letu 2020 smo imeli takšna sponzorja 2, 12
manj kot v letu 2019. Sredstva nam je uspelo pridobiti za namen izvedbe Sevniškega grajskega
poletja. Pridobili smo tudi veliko praktičnih daril sponzorjev, ki jih uporabimo pri promocijah na
dogodkih in sejmih, nagradnih igrah na vseh področjih delovanja zavoda.
Trženje reklamnega prostora za reklamne nalepke na športnih objektih v upravljanju KŠTM
Sevnica:
- BAZEN SEVNICA: reklamne nalepke na mreži bazena (v letu 2020 smo imeli dve
reklamni objavi, leto prej eno);
- ŠPORTNI DOM SEVNICA: reklamne nalepke na stenah zunaj objekta in znotraj njega
(v letu 2020 smo pridobili pet reklamnih nalepk, število isto kot v letu 2019);
- ŠPORTNA DVORANA SEVNICA: reklamne nalepke na stenah znotraj objekta (v letu
2020 smo pridobili 1 reklamno nalepko, v letu 2019 ravno tako eno),
- SKATE PARK SEVNICA: reklamne nalepke na mreži skate parka (do realizacije v letu
2020 ni prišlo, kot tudi ne v letu 2019);
Z Zavodom KŠTM Sevnica sodelujejo različni profili oglaševalcev in sicer:
- podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe iz naše občine,
- podjetja iz Posavja in preostalih delov Slovenije,
- agencije, ki zastopajo razne stranke,
- izobraževalne, vzgojne in svetovalne organizacije.
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Leta 2020 je z zavodom sodelovalo 69 oglaševalcev (9 manj kot lansko leto), od tega so
večino oglaševali v Grajskih novicah, preostali pri oglaševanju na športnih objektih in
prireditvah, nekateri izmed njih tudi na vseh področjih.
Največ med njimi oglašujejo organizacije, kar 61 (2 več kot lansko leto). Pogodbe o
sodelovanju so se sklepale letno, mesečno ali obdobno. Plačilo poteka z računom ali se
kompenzira s storitvami ali materialu (nagrade za križanko, nagrade za posamezne projekte na
področju mladine in širše).

Spletni portal Moja občina
Leta 2012 se je KŠTM Sevnica registriral tudi na spletnem mestu www.moja.obcina.si. To je
medijska platforma, na kateri urejamo tudi članke za Grajske novice, dogodke, napovedi,
skratka, vse, kar se dogaja v občini Sevnica. Ta sistem ima že veliko občin, težnja pa je, da bi
se vse občine priključile temu projektu, saj bi bile zanimive in uporabne informacije na enem
mestu.
Na platformi vsako leto primerjamo število obiskovalcev, prispevkov, dodanih vsebin in
število avtorjev. V nadaljevanju nekaj statističnih podatkov, in sicer:
- Ogledi prispevkov: Vseh ogledov skupaj je bilo v letu 2020 kar 271.320, v letu 2019 pa
256.230.
- Tedenski mailing: letu 2020 je bilo na tedenski mailing e-novic prijavljeno 2.416 oseb,
v letu 2019 jih je bilo 2.358 oseb.
- Avtorji: v letu 2020 je bilo na portalu registriranih 473 avtorjev, v letu 2019 444.
- Dodana vsebina na portalu: v letu 2019 je bilo dodanih že 8.140 člankov, konec leta
2019 pa smo zabeležili 7.556 člankov.
V letu 2020 je spletno platformo obiskalo 84 % populacije (število prebivalcev občine
Sevnica), kar pomeni povišanje glede na lansko leto, ki je bilo nekoliko manjše, in sicer 83 %).
Procent se nanaša na število prebivalcev občine Sevnica.

Različni mediji oglaševanja
Sodelovali smo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico smo informirali o
dogajanju v občini in jih povabili na oglede različnih znamenitosti. Oglaševali in sodelovali smo
z naslednjimi mediji: Radio Center, Radio Veseljak, Radio Aktual, Vaš kanal, TV Ansat in
raznimi spletnimi stranmi v Posavju in v Sloveniji. Produkte in programe smo oglaševali tudi na
mobilnih enotah po Sloveniji ( mestni avtobus v Ljubljani – 2 x).
Število objav po medijih: objavljali smo našo ponudbo in dogodke zavoda in društev:
- radio Center: v letu 2020 je bilo 22 objav (v letu 2019 je bilo 28 objav);
- radio Veseljak: v letu 2020 je bilo 30 objav (v letu 2019 je bilo 28 objav);
- Vaš kanal: 2 objave (v letu 2019 jih je bilo 3) – to so objave o dogodkih iz katerih poročajo
novinarji in niso plačljive.
Članki o naši ponudbi so bili v letu 2019 prisotni v raznih revijah in časopisih: Dolenjski list,
revija Poroka, Posavski obzornik, Revija vino, Na dlani, revija 5 Zvezdic (ena stran),
Slovenske novice, Revija Svijet u čaši (Hr), Za zdravo srce, revija Vino, The Slovenia Book, In
your pocket, (Bled, Ljubljana), Caravaning club, TV Slovenija, Pop TV, Ansat, Vaš kanal
kanal… ter v večjem številu tujih medijev, kot tudi na spletnih portalih.
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Promocijsko gradivo
Zavod skozi leto izdela in natisne različno promocijsko gradivo. Namen izdaje katalogov je
povečanje promocije našega območja, ponudnikov in trženje vse ponudbe in naravne danosti
naše občine in Posavja. V letu 2020 smo financirali objave ponudbe produktov in storitev v
publikaciji »in your pocket« Ljubljana in Bled, Discovery POI Ljubljana – Visit. Natisnili smo
katalog porok v slovenskem jeziku. Pripravili in izdelali smo dva en nov reklamni pano za
turistično ponudbo. Izdelati smo dali maskoto za tematsko pot Gozd je kultura. Natisnili smo
reklamne letake z novo ponudbo storitev in blaga iz blagovne, izdali koledar Občine Sevnica za
leto 2021, natisnili nagradno kartico veselja ter razne ponudbene letake.

5.5.4 Sofinanciranje društev in drugih organizacij
Na podlagi sklepa Sveta zavoda, sprejetega na 24. redni seji z dne 15. 4. 2009, da zavod ne
daje finančnih donacij subjektom, razen tehnično-strokovne pomoči, je uprava pripravila
poročilo o pomoči (sofinanciranju) društvom in drugim organizacijam v letu 2020.
Leta 2020 smo prejeli 258 vlog (leta 2019 pa 331 vlog, leta 2018 pa 357 vlog). Glede opreme
je bilo največ zanimanja za izposojo degustacijskih miz, šotora pagode, zapornih kovinskih
ograj, mobilnega odra, glede objektov pa je bilo največ zanimanja za Športni dom Sevnica,
Grad Sevnica, Kulturno dvorano Sevnica in Športno dvorano Sevnica. Društva, s sedežem v
občini Sevnica, plačujejo izposojo opreme (šotora, odra, mobilnega odra, mobilnih stojnic …).
Za razne srečelove je bila dana pomoč z vstopnicami za bazen in grad ter drugimi izdelki. Za
izpeljavo raznih prireditev društev smo društvom pomagali z izdelavo tiskovin (letaki, vabila),
kar se je ovrednotilo kot strošek sofinanciranja oziroma tehnična pomoč društvom.
Skupen strošek sofinanciranja (brez zajemanja deleža, ki ga pokriva zavod ali občina) je na
dan 31. 12. 2020 znašal 8.272,32 € (v letu 2019 pa je znašal 10.470,62 €, v letu 2018 pa
15.510,00 €).
Od 1. 3. 2015 občina pokriva 95 % obratovalnih stroškov, vsem uporabnikom objektov pa se
zaračunava obratovalne stroške uporabe objektov 5 % po sprejetem ceniku, razen, če ni prej
drugače dogovorjeno (tehten razlog). V tem primeru se evidentira uporabnina kot strošek
sofinanciranja.
Pri športnih objektih smo cene vseh športnih objektov v občini Sevnica v letu 2019 poenotili,
zato so uporabnine sofinancirane v različnem deležu.
Skupen strošek sofinanciranja (z zajemanjem deleža, ki ga pokriva zavod ali občina) je na dan
31. 12. 2020 znašal 41.102,76 € (v letu 2019 je znašal 70.029,40 €, v letu 2018 je znašal
78.813,28 €).
V letu 2020 je bilo izdanih 79 (leta 2019 jih je bilo 83, leta 2018 jih je bilo 281) potrdil za karte
za bazen, od tega je prejelo 4 (leta 2019 jih je prejelo 50, leta 2018 jih je prejelo 50) potrdil
socialno ogroženih in pomoči potrebnih oseb. Skupaj je bilo izkoriščenih 27 potrdil, medtem ko
je bilo v letu 2019 izkoriščenih 48 potrdil, v letu 2018 pa 86.
Poleg potrdil za bazen smo izdali tudi 6 potrdil za ogled gradu, od katerih ni bilo nobeno
izkoriščeno (v letu 2019 smo izdali 37 potrdil, od katerih ni bilo nobeno izkoriščeno, v letu 2018
smo izdali 60 potrdil, od katerih ni bilo nobeno izkoriščeno).
Izdali pa smo tudi 6 darilnih bonov - neplačljivi (za namen Festivala modre frankinje). Od
tega ni bil noben bon izkoriščen (v letu 2019 je bilo izdanih 5 bonov od katerih ni bil noben bon
izkoriščen, v letu 2018 je bilo izdanih 28 bonov, od katerih ni bil noben bon izkoriščen).
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Z uporabniki dveh osebnih vozil, ki ju imamo v upravljanju imamo sklenjen poseben dogovor o
uporabi osebnega vozila za prevoz oseb. Pravico do uporabe vozila imajo po prednostnem
vrstnem redu: športna društva s sedežem v Občini Sevnica, ostali klubi in društva s sedežem
na območju Občine Sevnica, občinska uprava in KŠTM Sevnica, drugi javni zavodi, katerih
ustanoviteljica je Občina Sevnica, ostali uporabniki.
Glede na pravilnik se uporaba osebnega vozila zaračuna po ceni 0,05 eur/km ali 0,12 eur/km.
Razlika (obračun kilometrine do z zakonom določene osnove in stroški upravljanja) se
evidentira kot strošek sofinanciranja.
Vozilo Renault Traffic, katerega imamo v upravljanju, je letu 2020 uporabljalo 12 različnih
uporabnikov, od tega je bil 1 nov uporabnik glede na leto 2019, in 2 uporabnika manj kot
preteklo leto. Prevoženih je bilo 11.818 kilometrov (v letu 2019 pa 24.238 km).Vozilo Peuguet
Expert so vozili v letu 2020 štirje različni uporabniki. Prevoženih je bilo 2.885 km (v letu prej pa
4.497 kilometrov). Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2020 zavede tudi uporaba osebnega
vozila, ki ga je zavod dobil v upravljanje in je znašal za obe vozili 5.443,60 eur (v letu 2019 pa
je znašal 9.515,76 eur).
Kot strošek sofinanciranja pa se od leta 2016 zavede tudi uporaba šotora, ki ga je zavod dobil
v upravljanje. Glede na pravilnik se za uporabo šotora zaračuna manipulativne stroške v višini
250,00 EUR. Razlika do celotnega zneska manipulativnih stroškov se evidentira kot strošek
sofinanciranja. Zaradi izrednih razmer šotor v letu 2020 ni bil uporabljen, tako tudi ni nastal
strošek sofinanciranja. V letu 2020 je šotor rezerviralo 15 društev in ena fizična oseba, od tega
ni nihče uporabil šotora, 2 društva pa šotora nista mogla dobiti, ker ga je želelo uporabiti na isti
dan kot drugo društvo (v letu 2019 je šotor rezerviralo 17 društev, od tega jih je šotor uporabilo
11 društev, 6 društev pa šotora ni moglo dobiti, ker ga je želelo uporabiti na isti dan kot drugo
društvo).

5.5.5 Razpisi
V letu 2020 je bila dinamika objav razpisov podobna kot v letu 2019, saj se finančne
perspektiva Evropske skupnosti 2014-2020 zaključuje, sredstva nekaterih razpisov so že
počrpana, nekateri razpisodajalci pa pospešeno razpisujejo. Kljub temu so nekateri razpisi, ki
potekajo preko države ali državnih ustanov, še vedno okrnjeni ter so izostali nekdanji periodični
razpisi, kot so bili v obdobju pred krizo na primer razpis JSKD za opremo, razpisi Ministrstva za
kulturo, razpisi Ministrstva za izobraževanje znanost in šport in še nekateri. Največ projektov
smo občine in javni zavod v letu 2020 še vedno prijavljali na javne pozive LAS Posavje za
sredstva CLLD. KŠTM Sevnica je pri teh razpisih kot partner kandidiral v kar petih (5-ih)
projektih in bil pri tem trikrat uspešen. Tudi v prihajajočem obdobju se zavod namerava odzvati
in sodelovati v regionalnih partnerskih projektih, čeprav bodo sredstva precej zmanjšana in se
bodo razdeljevali zgolj ostanki.
KŠTM Sevnica se je tudi v letu 2020 z ustanoviteljico Občino Sevnica v zvezi s prijavami na
razpise v skladu z 9. členom Pogodbe o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje
dejavnosti Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica za leto
2020 posvetoval in usklajeval. Zavod se na razpise prijavlja v soglasju z ustanoviteljico, saj sta
Občina in Zavod povezana, tako programsko kot tudi finančno. Zavod mora zagotavljati
sofinancerski delež, pri čemer se lahko pojavijo težave z zagotavljanjem likvidnosti, saj
določeni razpisi izplačujejo sredstva v relativno dolgem času (več mesecev, lahko tudi leto in
več) po zaključku projektov oziroma oddaji poročil.
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Evidenca prijav na javne pozive in razpise v letu 2020
Zap.
Naslov
št.
Razpisovalec
prijave
razpisa

Datum
prijave

Vrednost
projekta

Pričakovana
sredstva

Odobrena
sredstva

Prihodki
(izdani
zahtevki
2020)

Prilivi
(denarni tok
2020)

Pričakovani
prilivi v
prihodnjem
obdobju (v
letu 2021 in
2021+)

25.059,29

25.059,29

0,00

Aktualni projekti v izvajanju leta 2020(prijavljeni v letih 2017, 2018, 2019 in 2020)
1.

Zavod za
Javna dela
zaposlovanje 2020

2.

Urad za
mladino

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

LAS Posavje
- CLLD
sredstva
Interreg
SLO-HR
LAS Posavje
- CLLD
sredstva
LAS Posavje
- CLLD
sredstva
LAS Posavje
- CLLD
sredstva
Fundacija za
šport
LAS Posavje
- CLLD
sredstva
LAS Posavje
- CLLD
sredstva
LAS Posavje
- CLLD
sredstva

12.

Fundacija za
šport

13.

Fundacija za
šport
SKUPAJ

Program
MC (za leti
2020 in
2021)
Od ribiča
do
graščaka
RIDE&BIKE
II
Modra
frankinja žametno
vino regije
Posavje

06.01.2020

4 osebe, 3 celo leto 1 del leta

20.01.2020 250.000,00

20.000,00

15.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

13.05.2019

89.077,43

67.067,55

67.067,55

0,00

0,00

67.067,55

25.09.2017 185.917,00

158.029,45

158.029,45

71.014,94

63.671,16

87.014,51

21.4.2017
(dopolnitev 118.850,60
4.7.2017)

49.002,95

37.952,08

19.081,94

18.870,14

19.081,94

02.06.2018

40.608,00

34.516,80

34.516,80

13.816,03

13.816,03

20.700,77

15.06.2018

7.300,00

5.858,00

5.858,00

2.920,00

2.920,00

2.920,00

08.11.2019

12.000,00

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

Kul-Les

29.06.2020

41.780,00

28.915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajdi!

29.06.2020

32.363,00

23.039,00

23.039,00

0,00

0,00

23.039,00

Z ribami do
zdravja

29.06.2020

4.026,00

3.422,10

3.422,10

0,00

0,00

3.422,10

17.11.2020

13.800,00

8.000,00

še ni
sklepa

0,00

0,00

8.000,00

17.11.2020 158.713,00

39.087,00

še ni
sklepa

0,00

0,00

39.087,00

"Riba je in!"
Mar nam je
za
skupnost!
Program
"Lisička
giba"

Program
"Lisička
giba"
Obnova
parketa v
Športni
dvorani
Sevnica

141.192,20 133.636,62 277.832,87

Poleg razpisov, ki so navedeni v zgornji razpredelnici, je zavod sodeloval v določenih drugih
projektih in v prijavah na določene razpise, pri tem pa je zavod nastopal kot vodilni partner /
prijavitelj, bodisi kot partner v projektu. Zavod vzpostavlja partnerstva in sodeluje pri pripravi
projektov, ki so lahko osnova za prijave na razpise, pri čemer pa se partnerstva včasih uspešno
včasih pa tudi neuspešno prijavljajo na razpise (razpis Ministrstva za gospodarstvo za
sofinanciranje Integralnih turističnih produktov, razpis Interreg SLO-HR za nadgradnjo projekta
Rojstvo Evrope, razpis Interreg SLO-HR za projekt Gradovi Posavja in drugi).
Spodaj prilagamo razpredelnico in graf s predstavitvijo višine pridobljenih finančnih sredstev
KŠTM Sevnica v obdobju 2011-2020 na javnih razpisih in pozivih.
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leto

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SKUPAJ

višina
pridobljeni
h sredstev
(v EUR)

29.074

85.215

21.482

22.259

35.636

172.021

37.720

98.576

113.306

141.192,20

756.481,74

Poleg lastnih prijav je zavod sodeloval in pomagal (predvsem z nasveti in informacijami) tudi
društvom in partnerskim zavodom ter zasebnim zavodom pri pripravi projektov in prijave na
razpise. Zavod pri izpolnjevanju prijav na razpise pomaga tudi društvom, predvsem pri prijavi
na razpise Občine Sevnica, na razpis Fundacije za šport, na razpis zavoda Planica Hura prosti
čas in na nekatere razpise s področja sociale, kjer se je zavod delno pojavljal tudi kot partner
pri projektih.
Posebna evidenca razpisov po letih:
2015 2016 2017 2018 2019 2020
6
7
16
9
9
8
Število prijavljenih razpisov
3
4
9
4
4
4
Število odobrenih prijav
3
4
8
9
9
5
Število posredovanih predlogov za prijavo na Občino Sevnica
2
2
8
9
9
5
Število potrjenih predlogov za prijavo s strani Občine Sevnica
3
3
7
12
5
6
Število prejetih zunanjih informacij o razpisih (neposrednih)
1
1
5
9
2
2
Število uporabnih informacij (posledična prijava)
10
20
18
12
10
Število posredovanih informacij o razpisih s strani KŠTM drugim 15
2
2
2
4
1
1
Odziv - partnerstvo, sodelovanje, pomoč

5.5.6 Družbeno odgovoren delodajalec
KŠTM Sevnica je v letu 2020 pristopil k pridobivanju certifikata družbeno odgovoren
delodajalec, saj si zaradi družbene odgovornosti, obetamo številne koristi na različnih
področjih, kot so izboljšanje odnosov zavoda z različnimi deležniki, izboljševanje obvladovanja
tveganj organizacije, razumevanje pričakovanj družbe in s tem povezanih priložnosti, možnosti
pridobivanj finančnih sredstev, izboljšanje zanesljivosti poslovanja, izboljšanje statusa,
oblikovanje novih strateških pristopov ter zavezništev z deležniki, večjo prepoznavnost, večji
ugled zavoda in večje zaupanje javnosti.
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Zavedamo se, da se, če ne bomo pokazali, kaj počnemo, tudi drugi ne morejo zgledovati po
nas in s tem delamo korake nazaj tudi mi. Naš razvoj lahko krepimo z izmenjavo znanja,
povezovanjem, deljenjem izkušenj in nenehnim učenjem. Le če bomo kot posamezniki
odgovorno ravnali tudi v prihodnje in k tovrstnemu ravnanju spodbujali tudi druge, bomo
pripomogli h krepitvi razvoja celotne družbe.
Ponosni smo, da nam je uspelo pridobiti pristopni certifikat družbeno odgovoren delodajalec, in
sicer s področja Usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja, za kar smo
morali v postopku pridobivanja certifikata pripraviti tudi trajnostno poročilo.
V prihodnje se bomo trudili, da bi čim prej izpolnili vse potrebne pogoje za pridobitev
naprednega certifikata ravno tako s področja Usklajevanja zasebnega, družinskega in
poklicnega življenja.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Poslovno poročilo v prilogah, kot tudi v nadaljevanju poročila, podrobno opisuje aktivnosti
izvedene v letu 2020 po posameznih področjih delovanja in so primerljive s preteklim letom.
Aktivnosti se nanašajo predvsem na naloge, opredeljene s finančnim načrtom in načrtom
programskih aktivnosti.

6. POSLOVNO POROČILO
V letu 2020 je prišlo zaradi epidemije do sprememb pri poslovanju. Beležimo nižje prihodke, kar
je posledica neizvedenih programov, manjšega obiska turistov, manjšega števila uporabe
objektov, itd.. Poleg tega določeni dogodki in prireditve niso bili izvedeni oz. smo jih morali
preoblikovati in prilagoditi na trenutne razmere in potrebe trga. Prav tako je bila otežena
izvedba projektov, ki so bili vezani na razpise, čeprav smo se trudili vse aktivnosti izvesti v
skladu s prijavo in v dogovorjenih rokih.
Zavod uresničuje dejavnosti s prenesenimi sredstvi Občine Sevnica, kar pomeni nepridobitno
dejavnost. Poleg tega opravlja svojo pridobitno dejavnost s trženjem programov, kamor sodijo
organizacija porok, prodaja v vinoteki, prodaja spominkov, prodaja pogostitev, prodaja pijače
avtomati.
V letu 2020 je delež lastno ustvarjenih prihodkov iz tržne dejavnosti skupaj z javno
službo prihodkovno znašal 25,89 % v celotnih prihodkih zavoda. Ta delež je v primerjavi s
preteklim letom nižji, kar je predvsem posledica pandemije COVID 19 in omejitev izvajanja
programov, organiziranja dogodkov, izvedbe vadb. Na odhodkovni strani je delež odhodkov
tržne dejavnosti in lastne dejavnosti zavoda v letu 2020 znašal 32,29 %, kar je v deležu
nekaj več kot preteklo leto, vendar je celotna realizacija nižja. Deleži na prihodkovni in
odhodkovni strani niso enaki, saj realizacija prihodkov in odhodkov nikoli ni povsem enaka.
Razmejitev med javno službo in tržno dejavnostjo je jasno definirana in tudi zapisana v
Pravilniku o računovodstvu. S tem pravilnikom se tudi urejajo in določajo naloge in
organiziranost računovodstva zavoda, računovodska opravila pri vodenju računovodstva
zavoda ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in
finančnimi sredstvi zavoda.
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Struktura
prihodkov glede
2011
na lastnosti vira
prihodkov
276.835
Lastni prihodki
Sredstva Občine
729.064
Sevnica
PRIHODKI
1.005.899
SKUPAJ
Delež lastnih
27,52
prihodkov
Delež prihodkov
iz proračuna O.
72,48
Sevnica
Struktura
odhodkov glede
na lastnosti vira
Lastni odhodki JS,TD
Odhodki, kriti iz
proračuna O.
Sevnica
ODHODKI
SKUPAJ
Delež lastnih
odhodkov
Delež odhodkov
financiran s
sredstvi OS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

313.222

268.788 271.339

260.243

426.377 379.899

376.267

331.279

260.299

661.252

573.050 533.302

517.387

458.980 572.874

767.618

755.027

742.438

974.474

841.838 804.641

777.630

885.357 952.773 1.143.885

1.086.307

1.001.792

32,14

31,93

33,72

33,47

48,16

39,87

32,89

30,50

25,89

67,86

68,07

66,28

66,53

51,84

60,13

67,11

69,50

74,11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

240.508

254.785

230.431 257.058

238.018

286.200 369.012

398.624

317.205

319.459

684.669

685.464

562.993 515.459

522.994

513.186 610.210

760.020

718.533

669.783

925.177

940.249

793.424 772.517

763.027

799.386 977.048 1.158.644

1.035.738

989.242

26,00

27,10

29,04

33,28

31,19

35,80

37,68

34,40

30,63

32,29

74,00

72,90

70,96

66,72

68,54

64,20

62,32

65,60

69,37

67,71

Notranji nadzor se zagotavlja s sistemom nadzora v upravi. Namen sistema in ustroja
notranjega nadzora je zagotoviti smotrno poslovanje in nadzor poslovanja z uporabo enotnega
informacijskega sistema, uporabljanje premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja, vodenje
enotnih evidenc o obsegu in realni vrednosti kapitalskih naložb, terjatev in obveznosti ter drugih
oblik premoženja zavoda.
Posamezni delavci so na področju sistema notranjega nadzora in zagotavljanja preglednosti ter
točnosti poslovanja zavoda odgovorni za svoje področje dela, ki ga imajo določenega v
pogodbi o zaposlitvi in skladno z določili pravilnika, sklepov in navodili.
Za uresničevanje nalog zavoda so bili glede upravljanja nepremičnin in dejavnosti v sprejetem
finančnem načrtu določeni skrbniki postavk. Skrbniki stroškovnih mest redno beležijo porabo
načrtovanih sredstev. Na postavkah finančnega načrta, kjer so odstopanja in nastanejo stroški,
ki so upravičeni oziroma potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti, se vir za njihovo pokritje
zagotovi s sklepom o prerazporeditvi med postavkami v dejavnosti.
Sredstva iz proračuna občine so se za dejavnosti v letu 2020 nakazovala na osnovi zahtevka,
ki je bil pripravljen na podlagi dejanskih stroškov za pretekli mesec.
Prihodki in stroški uprave se delijo na štiri osnovne dejavnosti zavoda (kultura, šport, turizem,
mladinske dejavnosti) po deležu, k je določen kot povprečen delež realizacije prihodkov
preteklih štirih let in se vsaj štiri leta ne spreminja ne glede na dejansko realizacijo
posameznega leta oziroma se spremeni le ob spremembi večji od 10 %. Neposredni prihodki
_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 12.4.2021

stran 36

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2020 do 31.12.2020

____________________________________________________________________________________________

prireditev in javnih razpisov, ki niso stalni programi zavoda, se pri izračunu deleža ne
upoštevajo.
Deleži v letu 2020 so bili sledeči:
- kultura: 34,45 delež dejavnosti,
- šport: 34,69 delež dejavnosti,
- turizem: 20,99 delež dejavnosti,
- mladinska dejavnost: 9,87 delež dejavnosti.
Iz predhodne navedbe sledi, da so se sredstva za področje uprave razdelila v letu 2018, 2019
in 2020 drugače, kot leta pred tem, ko so bila razdeljena v enakih delih (po četrtinah) po
posameznih dejavnostih
S pogodbo o Financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020 so se opredelile tudi
dodatne naložbe, in sicer za:
- za področje kulture naložbe v Kulturno dvorano – beljenje dvorane in zaodrja),
- za področje športa naložbe v Bazen Sevnica – zamenjava kritine na strehi objekta).
Za izvedene aktivnosti je zavod posredoval Občini Sevnica zahtevke za izplačilo in to po
prejemu računa izvajalca del.
Naše aktivnosti se izvajajo v skladu s kratkoročnimi in srednjeročnimi cilji. Obseg aktivnosti
tekočega leta je definiran znotraj razpoložljivih finančnih sredstev, možnostmi črpanja sredstev
iz različnih razpisov ter v skladu s kadrovskimi resursi.
Trudimo se ohranjati strokovne stike, vzdrževati in krepiti sodelovanje na različnih ravneh,
sodelovati (lokalno, regijsko in širše) pri različnih projektih, programih in prireditvah. Izboljšuje
se tudi sodelovanje z društvi in ostalimi zunanjimi sodelavci.
Objekti so dobro vzdrževani in jih poizkušamo narediti čim bolj prijazne za uporabo.
Veliko našega časa porabimo za pomoč pri organizaciji raznih dogodkov in prireditev (dostava,
postavljanje in pospravljanje opreme, izdelava letakov, oglaševanje) s strani drugih društev in
inštitucij.
V poslovnem delu je zavod leto končal pozitivno. Pravočasno in kakovostno uresničitev del
smo zagotavljali s posameznimi konkretnimi organizacijskimi ukrepi. S svojimi aktivnostmi in
usmeritvami dosegamo večjo obveščenost uporabnikov in tudi partnerjev, društev in zvez ter si
prizadevamo za čim večjo prepoznavnost sevniške občine v okolju, kjer delujemo, in zunaj
njega.
Raven sodelovanja in ponudbe se po našem mnenju izboljšuje in tako omogoča boljše
rezultate na vseh področjih dela.

6.1 Uresničitev ciljev in rezultatov
6.1.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno
Osnova za pripravo poslovnega in finančnega načrta za leto 2020 so bili naslednji dokumenti:
- finančni načrt v skupni višini 1.286.344 €, ki ga je Svet zavoda sprejel 7.1.2020;
- Rebalans A 2020 v višini 1.249.476 €, ki ga je Svet zavoda sprejel 25.8.2020;
- Pogodba št. 600-0001/2020 (št. zadeve Občine Sevnica) oziroma Pogodba 4100004/2020 (št. zadeve KŠTM Sevnica) o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje
dejavnosti Zavoda z dne 21. 1. 2020, s katero je Občina Sevnica zagotovila za
dejavnost in plače skupaj 814.755,00 €;
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-

-

-

-

Aneks št. 1 k Pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda
z dne 12.11.2020, s katerim se je kvota za dejavnost na področju »kulture« zmanjšala
za 7.000,00 € na 112.538,00 € ter kvota na področju »mladina« zmanjšala za 5.000,00
€ na 59.791,00 € (oba zneska sta se z aneksom št. 1 k Pogodbi o financiranju
investicijo vzdrževalnih del prerazporedila na dejavnost »šport«);
Aneks št. 2 k Pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda
z dne 13.11.2020, s katerim se je kvota za plače na dejavnosti »kultura« zmanjšala za
20.000,00 EUR na vrednost 66.657,00 €, kvota za plače na dejavnosti »mladina«
zmanjšala za 8.000,00 EUR na novo vrednost 51.791,00 €;
Pogodbo o financiranju investicijsko vzdrževalnih del v letu 2020 št. 35281-0004/2020
(št. zadeve KŠTM Sevnica: 410-0008/2020) z dne 21.1.2020, s katero je Občina
Sevnica zagotovila dodatna sredstva v višini 34.000 € za investicijsko-vzdrževalna dela;
Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju investicijsko vzdrževalnih del z dne 12.11.2020, s
katerim se je kvota za investicijsko vzdrževalna dela povečala za sofinancerski delež za
ureditev kritine in toaletnih prostorov Bazena Sevnica v višini 12.000,00 €.

Realizacija prihodkov in odhodkov je podrobno prikazana v tabelah in obrazložitvah (priloga 3).
V tabelah in grafikonih v nadaljevanju pa so prikazani posamezni zbirni podatki o prihodkih in
odhodkih KŠTM Sevnica primerjalno po letih in po raznih programih (priloge 4).
Celotni prihodki KŠTM Sevnica
Leta 2020 je zavod uresničil 1.001.792,08 EUR prihodkov, kar je za 284.351,92 EUR manj od
prvotnega Plana 2020 in za 244..500,92 EUR manj od Rebalansa A 2020. Hkrati pa tudi za
84.515,05 EUR prihodkov manj kot v letu 2019. Manjša realizacija je predvsem posledica
vplivov pandemije COVID 19 ter znatno znižanih lastnih prihodkov od prvotno in tudi od v
rebalansu planiranih prihodkov. Drug razlog manjših prihodkov je delno tudi v razpisih in
obdobjih poročanja, saj so se pri razpisu RIDE&BIKE II določene aktivnosti prenesle iz leta
2020 v leto 2021.
V prvi razpredelnici so razvidni prihodki v letu 2020 po dejavnosti, po viru in značaju prihodkov.
REALIZACIJA PRIHODKOV
2020 - viri in struktura
financiranja po dejavnostih

kultura

šport

turizem

mladinska
dejavnost

skupaj

JS(PO) - dejavnost

99.589,80

177.775,25

100.088,15

45.385,28

422.838,48

JS(PO) - plače

77.667,79

66.100,09

76.020,88

69.837,87

289.626,63

9.462,45

0,00

0,00

0,00

9.462,45

0,00

6.510,00

0,00

0,00

6.510,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.720,04

257.385,34

176.109,03

115.223,15

742.437,56

JS

32.338,00

65.021,51

27.126,35

11.281,84

135.767,70

JS - razpisi

63.671,16

1.800,00

15.594,14

7.500,00

88.565,30

JS - razpisi plače

0,00

0,00

17.092,03

0,00

17.092,03

JS - investicije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.448,06

404,11

8.748,26

329,06

17.929,49

JS (PO) - plače javna dela
JS(PO) - transferi
JS(PO) - investicije
JS (PO) - razpisi
SKUPAJ (JS-PO)

TD
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TD-plače
SKUPAJ JS + TD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.457,22

67.225,62

68.560,78

19.110,89

259.354,52

SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 298.177,26 324.610,96 244.669,81 134.334,04 1.001.792,08
delež v celotnih prihodkih

0,2976

0,3240

0,2442

0,1341

delež JS(PO)

0,6497

0,7929

0,7198

0,8577

0,7411

delež JS

0,3220

0,2059

0,2445

0,1398

0,2410

delež TD

0,0283

0,0012

0,0358

0,0024

0,0179

Za primerjavo so v drugi razpredelnici navedeni prihodki po virih za obdobje od 2016 do 2020.
REALIZACIJA PRIHODKOV
po virih in vsebini
financiranja
JS(PO) - dejavnost
JS(PO) - plače
JS(PO) – plače javna dela
JS(PO) - transferi
JS(PO) - investicije
SKUPAJ JS(PO)
JS
JS - razpisi
JS - razpisi plače
JS - investicije
TD
SKUPAJ JS+TD
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD

2016

2017

2018

2019

2020

215.356
234.949

292.875
233.458

369.179
263.630

354.354
301.406

9.275
0

8.271
38.270

13.006
121.802

6.510
92.758

422.838,48
289.626,63
9.462,45
6.510,00
14.000,00

459.580
385.760

572.874
322.033

767.618
340.591

755.028
295.980

40.617
426.377

57.866
379.899

35.676
376.267

35.300
331.279

742.437,56
135.767,70
88.565,30
17.092,03
0,00
17.929,49
259.354,52

885.957

952.773

1.143.885

1.086.307

1.001.792,08

Iz razpredelnice »Realizacija prihodkov po virih in vsebini financiranja« za obdobje 2016– 2020
je razvidno, da so se prihodki zavoda z naslova proračuna Občine Sevnica od leta 2016 do leta
2018 povečevala, v letih 2019 in v 2020 pa so bili ti prihodki nekoliko manjši. V letu 2020 so bili
prihodki JS (PO) na podobnem nivoju kot v letu 2019, čeprav se je kvota za dejavnost
povečala, plače in investicije pa nekoliko zmanjšale. Prihodki z naslova opravljanja javne
službe in opravljanja tržne dejavnosti so se v letu 2020 v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno
zmanjšali, kar je predvsem posledica pandemije COVID 19.
V tretji razpredelnici spodaj so navedeni deleži prihodkov po virih financiranja, primerjalno za
obdobje od 2011 do 2020. Spodnja razpredelnica in graf še enkrat ponazarjata gibanje
prihodkov glede na vir prihodkov – v razpredelnici so zajeti deleži prihodkov glede na vir, v
grafu pa so uprizorjene višine prihodkov po virih za obdobje 2011– 2020.
DELEŽI REALIZIRANIH
PRIHODKOV po virih
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
financiranja
SKUPAJ JS(PO)
72,10 68,20 67,46 66,28 66,32 51,87 60,13 67,11 69,50
JS
26,26 29,13 29,20 29,34 30,37 43,54 33,80 29,77 27,25
TD
1,64
2,67
2,44
3,36
3,31
4,58
6,07
3,12
3,25
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2020
74,11
24,10
01,79
100,00
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Celotni odhodki (realizacija) KŠTM Sevnica
V letu 2020 je zavod uresničil 989.242,11 EUR odhodkov, kar je za 297.101,89 EUR manj kot v
Planu 2020 in za 260.233,89 EUR manj kot v Rebalansu A 2020 načrtovanih odhodkov.
V spodnji razpredelnici je prikazana realizacija odhodkov po dejavnostih in glede na vir
financiranja za leto 2020.
REALIZACIJA ODHODKOV 2020
- viri in struktura financiranja po
dejavnostih

kultura

šport

mladinska
dejavnost

turizem

skupaj

JS(PO) - dejavnost

93.984,67

158.929,77

45.274,25

32.775,36

330.964,05

JS(PO) - plače

72.114,77

71.527,50

74.741,09

72.786,00

291.169,36

5.916,17

0,00

6.502,60

11.188,38

23.607,15

0

6.510,00

0

0

6.510,00

7.065,34

10.467,29

0

0,00

17.532,63

0

0,00

0

0

0,00

179.080,95

247.434,56

126.517,94

116.749,74

669.783,19

JS

56.719,50

51.416,75

44.274,62

17.250,00

169.660,87

JS - razpisi

46.620,60

6.456,31

22.572,48

0

75.649,39

JS - razpisi plače

0

0,00

27.279,90

0

27.279,90

JS - investicije

0

0,00

24.346,11

0

24.346,11

TD

6.157,30

50,18

7.218,39

14,28

13.440,15

TD-plače

6.623,25

28,94

1.998,62

431,69

9.082,50

116.120,64

57.952,18

127.690,12

17.695,98

319.458,92

305.386,74

254.208,06

134.445,72

JS (PO) - plače javna dela
JS(PO) - transferi
JS(PO) - investicije
JS (PO) - razpisi
SKUPAJ (JS-PO)

SKUPAJ JS + TD
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD

295.201,60

989.242,11

delež v celotnih prihodkih

0,2984

0,3087

0,2570

0,1359

delež JS(PO)

0,6066

0,8102

0,4977

0,8684

0,6771

delež JS

0,3501

0,1895

0,4660

0,1283

0,3002

delež TD

0,1101

0,0014

0,0722

0,0252

0,0705

Odhodki v letu 2020 so manjši od v Planu 2020 in v Rebalansu A 2020 načrtovanih odhodkov,
predvsem zaradi vplivov pandemije COVID 19.
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V spodnji razpredelnici je mogoče videti primerjavo odhodkov zavoda glede na vir za pokrivanje
odhodkov za obdobje 2011 – 2020. Iz razpredelnice »Realizacija odhodkov po virih in vsebini
financiranja« za obdobje 2011 – 2020 se lahko razbere, da so se odhodki zavoda z naslova
proračuna Občine Sevnica skozi leta nekoliko zmanjševali, v letu 2017 in še posebej v letu
2018 pa so se povečali, saj so se vršila nujna investicijsko-vzdrževalna dela na objektih. V letu
2020 so odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov nekoliko nižji, vendar pa so v letu 2020
nastali precejšnji odhodki v nakup osnovnih sredstev in v povečanje vrednosti objektov.
REALIZACIJA ODHODKOV po
virih in vsebini financiranja
JS(PO) - dejavnost
JS(PO) - plače
JS(PO) – plače javna dela
JS(PO) - transferi
JS(PO) - investicije
SKUPAJ JS(PO)
JS
JS - razpisi
JS - razpisi plače
JS - investicije
TD
TD-plače
SKUPAJ JS+TD
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD

2016

2017

2018

2019

2020

278.864
234.322

376.979
233.231

498.624
261.396

435.624
282.909

330.964,05
291.169,36
23.607,15
6.510,00
17.532,63

513.186
247.558

610.210
311.325

760.020
359.260

718.533
279.213

26.644
11.998

43.722
13.965

25.948
13.416

22.292
15.700

669.783,19
169.660,87
75.649,39
27.279,90
24.346,11
13.440,15
9.082,50

286.200

369.012

398.624

317.205

319.458,92

799.386

979.222

1.158.644

1.035.738

989.242,11

V spodnji razpredelnici so navedeni deleži odhodkov po virih financiranja, primerjalno za
obdobje 2011-2020.
DELEŽI REALIZIRANIH
ODHODKOV po virih
financiranja
JS (PO)
JS
TD
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

74,00 72,90 71,12 66,72 68,61 64,20 62,16 65,60 69,37 69,37
24,11 24,33 25,47 30,08 29,02 30,97 31,79 31,01 26,96 26,96
1,89
2,77
3,41
3,19
2,37
4,83
6,05
3,40
3,67
3,67
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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6.1.2 Kazalniki uspešnosti poslovanja zavoda in ocena gospodarnosti ter
učinkovitosti poslovanja
Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost
svojega poslovanja, v zavodu nimamo.
Ocenjujemo, da so učinki našega dela pozitivni. To kažejo tudi kazalniki poslovanja zavoda v
nadaljevanju, ki med drugim kažejo tudi odmik uresničenih odhodkov od načrtovanih.
Kazalniki uspešnosti poslovanja (primerjalno s preteklim letom):
delež v
2019

delež v
2020

5,4

3,05

45

33

Kazalniki financiranja:

delež osnovnih sredstev v sredstvih

kratkoročni dolgovi + kratkoročne
pasivne časovne razmejitve /
obveznosti do virov sredstev
osnovna sredstva (po knjigovodski
vrednosti) / sredstva

delež obratnih sredstev v sredstvih

obratna sredstva + kratkoročne
aktivne časovne razmejitve / sredstva

8,5

6,8

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev

popravek vrednosti osnovnih sredstev
/ nabavna vrednost osnovnih sredstev

40

50

hitri koeficient (koeficient neposredne
pokritosti kratkoročnih obveznosti)

denarna sredstva / kratkoročne
obveznosti

58

37

pospešeni koeficient (koeficient pospešene
pokritosti kratkoročnih obveznosti)

denarna sredstva + kratkoročne
terjatve / kratkoročne obveznosti

112

63

kratkoročni koeficient (kratkoročna pokritost
kratkoročnih obveznosti)

kratkoročna sredstva / kratkoročne
obveznosti

123

106

koeficient razmerja med terjatvami do
kupcev in obveznostmi do dobaviteljev

terjatve do kupcev / obveznosti do
dobaviteljev

123

42

koeficient gospodarjenja poslovanja

poslovni prihodki / poslovni odhodki

105

101

koeficient celotne gospodarnosti
stopnja delovne stroškovnosti poslovnih
prihodkov
stopnja materialne stroškovnosti poslovnih
prihodkov
stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih
prihodkov

prihodki / odhodki

105

101

stroški dela / poslovni prihodki

34

38

stroški materiala / poslovni prihodki

16

16

stroški storitev / poslovni prihodki

45

44

4

1,20

2

0,28

7

10

delež kratkoročnega financiranja

Kazalniki gospodarnosti:

stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov poslovni izid / poslovni prihodki
kazalnik gospodarnosti
kazalnik gospodarnosti

prihodki od sponzorjev, donatorjev,
porkoviteljev / poslovni prihodki
prihodki od razpisov / poslovni
prihodki

Vsebinsko razlaganje izračunane vrednosti in ugotavljanje ugodnosti in slabosti izkazane
vrednosti:
Kazalniki financiranja so usmerjeni v analizo financiranja zavoda. Z njimi je izražena stopnja
finančne neodvisnosti oz. finančne varnosti zavoda.

_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 12.4.2021

stran 42

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2020 do 31.12.2020

____________________________________________________________________________________________

-

Delež kratkoročnega financiranja – kratkoročni dolgovi sodijo med manj kvalitetne vire
sredstev in če je vrednost kazalnika visoka, to lahko slabo vpliva na stabilnost zavoda.
Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Delež osnovnih sredstev v sredstvih – kazalnik pove, kolikšen je delež neodpisane
vrednosti osnovnih sredstev v sredstvih. Višja vrednost kazalnika glede na pretekla
obdobja, pomeni da zavod vlaga v obnovo in rast, zmanjšanje pa lahko pomeni hitro
rast in povečanje kratkoročnih sredstev ali pa dezinvestiranje osnovnih sredstev. Visok
delež osnovnih sredstev v vseh sredstvih pomeni počasno obračanje osnovnih sredstev
in tako manjšo sposobnost prilagajanja zavoda. Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred
tem.

-

Delež obratnih sredstev v sredstvih – kazalnik kaže delež obratnih sredstev med vsemi
sredstvi. Povečanje vrednosti lahko pomeni izboljšanje poslovanja, če se obratna
sredstva povečajo zaradi povečane dejavnosti, lahko pa se kazalnik poveča tudi zaradi
povečanja obratnih sredstev (zalog in poslovnih terjatev), ne poveča pa se hkrati tudi
dejavnost. Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev - kazalnik pove stopnjo odpisanosti osnovnih
sredstev. Osvetljuje starost opredmetenih osnovnih sredstev in omogoča predvidevanje
večjih naložb v bližnji prihodnosti. Večji so popravki, večja je stopnja izrabe
opredmetenih osnovnih sredstev. Vrednost kazalnika je višja kot leto pred tem.

-

Hitri koeficient (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti) – kaže na
sposobnost zavoda pokriti kratkoročne dolgove. Vrednost, večja od 1, pove, da so
kratkoročni dolgovi manjši od likvidnih sredstev in da je zavod zmožen poravnati
predmetne dolgove, in obratno, če je vrednost manjša od 1, potem so likvidna sredstva
manjša od dolgov, kar je slabo, saj zavod ne bi bil sposoben poravnati predmetnih
dolgov. Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Pospešeni koeficient (koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti) – z njim
ugotavljamo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi
terjatvami in tako ugotavljamo kratkoročno plačilno sposobnost. Vrednost več kot 1 je
dobra, saj kaže na to, da je zavod sposoben kratkoročne obveznosti pokriti z likvidnimi
sredstvi in prilivi iz kratkoročnih terjatev. Vrednost tega kazalnika naj ne bi bila nižja od
0,8, kar pomeni, da zavod 80 % kratkoročnih obveznosti poplača z likvidnimi sredstvi in
unovčitvijo kratkoročnih terjatev, ostalih 20% pa s prodajo zalog in izterjavo dolgoročnih
terjatev. Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Kratkoročni koeficient (kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti) – koeficient
pokaže sposobnost plačevanja kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami, s
tem pa prikazuje kratkoročno plačilno sposobnost zavoda. Vrednost kazalnika je nižja
kot leto pred tem.

-

koeficient razmerja med terjatvami do kupcev in obveznostmi do dobaviteljev – kazalnik
nam pove v kolikšni meri je zavod sposoben odplačevati obveznosti do dobaviteljev
izključno s kratkoročnimi terjatev do kupcev. Vrednost koeficienta nad 1 pomeni, da je
zavod sposoben vse kratkoročne obveznosti pokrivati iz kratkoročnih terjatev. Vrednost
kazalnika je nižja kot leto pred tem.

S kazalniki gospodarnosti ugotavljamo, ali zavod posluje gospodarno in donosno. Kazalniki
prikazujejo učinkovitost in uspešnost porabe sredstev. Visoka vrednost kazalnika kaže na
učinkovitost zavoda, ker je določen obseg poslovanja doseglo z nizkimi stroški.
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-

Koeficient gospodarjenja poslovanja - kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi
prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja in s tem kaže na učinkovitost zavoda.
Izločeni so prihodki in odhodki iz financiranja in izredni odhodki in prihodki. Večja ko je
vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje zavoda in to pod pogojem, da izkazuje
čisti dobiček. Če je kazalnik višji od 1, zavod posluje z dobičkom iz poslovanja. Če je
kazalnik manjši od 1, zavod izkazuje negativni rezultat iz poslovanja. Vrednost
kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Koeficient celotne gospodarnosti - najbolj nazorno odraža razkorak med doseženim
prihodki in prikazanimi odhodki, upoštevajoč vse vplive nanje. Zavod je poslovno
uspešnejši, če je vrednost kazalnika večja kot 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti
dobiček. V primeru, da je kazalnik višji od 1, zavod posluje z dobičkom. Vrednost
kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov – je eden pomembnejših kazalnikov
in odraža razmerje med stroški dela in poslovnimi prihodki. Višja je vrednost kazalnika,
večji je delež stroškov dela pri ustvarjanju prihodkov, kar kaže na delovno intenziven
delovni proces. Če je kazalnik nizek pomeni, da zavod ne posluje v delovno
intenzivnem okolju. Visoka vrednost kazalnika lahko pomeni ali previsoke plače ali
preveliko število zaposlenih. Vrednost kazalnika je višja kot leto pred tem

-

Stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov - kazalnik izraža delež stroškov
materiala na enoto poslovnih prihodkov. Višja vrednost kazalnika prikazuje udeležbo
materiala v procesu pri ustvarjanju poslovnih prihodkov. Visoke vrednosti nakazujejo na
visoko udeležbo materiala. Na nihanje kazalnika vplivajo spremembe cen materiala.
Visoka stopnja prav tako prikazuje veliko odvisnost od gibanja cen na trgu. Vrednost
kazalnika je enaka kot leto pred tem.

-

Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov - kazalnik izraža razmerje med
stroški storitev, ki v zavodu odpadejo na zunanje storitve in poslovnimi prihodki, ki jih
zavod ustvari na trgu. Če je vrednost nizka, ta nakazuje na to, da zavod obvladuje
večino storitev, povezanih z ustvarjanjem prihodkov. Vrednost kazalnika je malenkost
nižja kot leto pred tem.

-

Stopnja dobičkonosnosti poslovnih prihodkov – prikazuje razmerje med ustvarjenim
dobičkom in poslovnimi prihodki. Izključeni so izredni prihodki in odhodki. Vrednost
kazalnika je nižja kot leto pred tem. V letu 2020 to pomeni, da je v zavodu na 1 eur
prihodkov zavod ustvaril 0,012 eur čistega dobička.

-

Kazalnik gospodarnosti vezan na sponzorska sredstva - odraža razmerje med prihodki
iz naslova sponzoriranja in poslovnimi prihodki. Višja je vrednost kazalnika, večji je
delež teh sredstev pri ustvarjanju prihodkov, kar kaže na delovno intenziven delovni
proces. Če je kazalnik nizek pomeni, da zavod teh sredstev ne pridobiva veliko.
Vrednost kazalnika je nižja kot leto pred tem.

-

Kazalnik gospodarnosti vezan na razpise - odraža razmerje med prihodki iz naslova
razpisov in poslovnimi prihodki. Višja je vrednost kazalnika, večji je delež teh sredstev
pri ustvarjanju prihodkov, kar kaže na delovno intenziven delovni proces. Če je kazalnik
nizek pomeni, da zavod teh sredstev ne pridobiva veliko. Vrednost kazalnika je višja kot
leto pred tem.
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6.1.3 Terjatve in obveznosti
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2020 znašajo 14.450,53 €, terjatve do
uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 32.848,65 €, zapadle terjatve na dan 31. 12.
2020 v znesku 6.388 €. Stanja terjatev po posameznih kupcih je bilo usklajeno na podlagi IOP
obrazcev na dan 31. 12. 2020. Prav tako so tu zajete terjatve, ki smo jih predali v izvršbo, a do
konca leta 2020 niso bile rešene. Za stare terjatve, ki niso predmet izvršbe, imamo podpisan
dogovor o poplačilu dolga in se realizira po dogovoru, ostalim pa pošiljamo opomine. Med večje
dolžnike sodijo športni klubi.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 116.722,43 €, to so
prejete fakture za tekoče stroške in zapadejo v plačilo v januarju 2020 in v februarju 2020,
kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN pa 455,77 €. Zapadlih obveznosti na dan
31.12.2020 € zavod nima. Med večje dobavitelje sodijo tiskarji (Grajske novice), dobavitelj vode
in kemikalij.

7 RAČUNOVODSKO POROČILO
Zavod spada med posredne proračunske uporabnike. Letno računovodsko poročilo je
pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil, ob upoštevanju temeljnih
računovodskih načel in slovenskih računovodskih standardov.
V pojasnilih so vsa dejstva in tudi vsi poslovni dogodki, ki so pomembno vplivali na poslovanje
zavoda, pa tudi razlogi za spremembe, ki so pomembno vplivali na zajemanje in izkazovanje
podatkov.
Kot zavod bi radi, da se glavne računovodske usmeritve iz leta v leto ne bi pretirano
spreminjale. Na področju spremljanja finančnega načrta lahko ugotovimo, da so bila
spremljanja na posameznih finančnih postavkah uvedena in uresničena tako, da je mogoče na
podlagi tega pravilno ukrepati in oceniti posamezna stroškovna mesta.
Zavod likvidnostnih težav ni imel. Vsa sredstva so rezervirana za prejete račune, ki še niso bili
plačani oz. bodo še prišla v januarju in februarju leta 2021.

7.1 Računovodski izkazi in druge računovodske informacije
Bilance in izkazi zaključnega računa za leto 2020 ter pojasnila k računovodskim izkazom so bili
oddani na Ajpes 25.02.2020. Pripravljeni so bili v KŠTM Sevnica. Priloženi so v nadaljevanju, v
prilogi 1 in 2.
Računovodske izkaze sestavljata:
- bilanca stanja na dan 31. 12. 2020,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Vrednostna pojasnila so:
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2020,
- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka v
obdobju od 1. 01. 2020 do 31. 12. 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku
12.038 €.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v
obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 izkazan presežek odhodkov nad prihodki v znesku
9.567,00 €.
Stanje sredstev je bilo na dan 31. 12. 2020 v skupnem znesku 69.978,53 €, od tega je bilo
sredstev na bančnem računu, odprtem pri UJP Krško, 69.104,42 € ter denarna sredstva v
blagajni 874,11 €.

7.2 Inventurni elaborat
Centralno komisijo za popis osnovnih sredstev za leto 2020 je imenovala direktorica s sklepom
o izvedbi popisa sredstev, terjatev in obveznosti dne 19. 11. 2020.
S sklepom o izvedbi popisa sredstev, terjatev in obveznosti so bile dne 19. 11. 2020 imenovane
tudi komisije za popis osnovnih sredstev, zaloge blaga, za popis terjatev in obveznosti, popis
denarja, danih predujmov (predplačila, avansi), denarja na poti (danih sredstev na prehodnem
kontu), davkov in prispevkov ter pregled prometa iz naslova tržne dejavnosti.
Z Navodili za delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu, pa
so bile popisne komisije seznanjene dne 20. 11. 2020.
Komisije so opravile popise na vseh lokacijah, objektih in centralno uskladile popise. Prav tako
so posamezne komisije pripravile evidence nepopisanih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih
predlagajo za odpis.
Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je potekalo delo inventurnih komisij brez
posebnosti, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev pa je pokazal, da se dejanska stanja
ujemajo s stanji v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020.

7.3 Notranja revizija in nadzor
Zavod mora glede na svoj letni proračun v skladu s pravilnikom zagotoviti notranjo revizijo
svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.
Ker je bila notranja revizija izvedena v letu 2019, se v letu 2020 ni izvajala. Kljub temu je zavod
sodeloval z revizijsko hišo, ki je svetovala zavodu pri pripravi zaključnega računa za leto 2020.

SKLEPNI DEL
7 ZAKLJUČEK
Naše letne aktivnosti se bodo izvajale v skladu s prioritetami nacionalnega in lokalnega
programa za posamezno dejavnost ter usmeritvami ustanoviteljice.
Naš glavni cilj pa bo še vedno poslovno leto zaključiti uspešno in letni plan ter dolgoročnejše
cilje izvajati skladno s pričakovanji ustanoviteljice ter širše lokalne skupnosti.
Poleg opravljanja temeljne dejavnosti in uresničevanja načrta ima zavod tudi druge namenske
cilje, ki so:
- povečati število kakovostnih prireditev in programov,
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-

povečati število vadbenih prostorov in spremljevalnih objektov,
povečati število dnevnih obiskovalcev,
povečati branost lokalnega časopisa in portala Moja občina,
povečati število partnerjev,
razvijati kvalitetne poslovne odnose z vsemi partnerji (na lokalni ravni, na regijskem
nivoju in širše),
povečati tržno dejavnost (vsako leto za minimalno 2 %),
sodelovati na sejmih in raznih promocijskih dogodkih za širšo prepoznavnost sevniške
občine (produktov, inštitucij, programov,…),
razviti ustrezno tržno mrežo na področju trženja produktov,
skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih in skrbeti za njihov osebnostni razvoj,
povečati število zaposlenih,
izboljšati prenos informacij,
povečati zaupanje,
razvijati, dograjevati in posodabljati informacijski sistem.

V prihodnje pa bo potrebno upoštevati določene spremenljive usmeritve in se ravnati glede na
potrebe uporabnikov, razpoložljivost finančnih sredstev, možnosti črpanja sredstev iz različnih
razpisov, ponudbo konkurence ter skladno z zakonskimi podlagami, zmožnostmi in kadrovskimi
viri.
Leta 2019 smo dobro delali na vseh področjih. Ugotavljamo pa, da je z obstoječimi kadrovskimi
resursi nemogoče pokriti vse dejavnosti zavoda, za katere je registriran.
Zavod se zato osredotoča na nujne naloge in projekte (tiste, ki so začrtani v letnih planih in
Strateškem načrtu zavoda), išče nove izzive ter se sproti prilagaja na potrebe lokalnega okolja.
Pomemben prispevek k doseganju uspešnega poslovanja pa je v največji meri še vedno
potrebno pripisati zaposlenim, ki so usmerjeni in motivirani z našo skupno kulturo vodenja in
sodelovanja, pa tudi vsestranski podpori ustanoviteljice.

8 NASTANEK POROČILA
Letno poročilo zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih
podatkih. Za posamezne dele so besedila prispevali vsi zaposleni na zavodu. Poročilo je
nastajalo januarja 2020 in februarja 2020.
Odgovorna oseba za sestavljanje poročila je Mojca Pernovšek, Matej Imperl za poslovno
poročilo, in Stanislava Stibrič za računovodsko poročilo.

Pripravila:
Matej Imperl, univ. dipl. ekon.,
svetovalec za razvoj, KŠTM Sevnica

Mojca Pernovšek,
direktorica KŠTM Sevnica
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PRILOGA 1
Bilance in izkazi zaključnega računa
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Pojasnila k računovodskim izkazom
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Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo
Zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih
oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu.
Zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi.
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.

1 POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan
tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

1.1 SREDSTVA
Sredstva v bilanci stanja so razporejena na postavke:
1.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
2.
Kratkoročna sredstva, razen zalog
3.
Zaloge
SKUPAJ

v EUR
3.899.505
198,476
15.976
2.984.230

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:
a)
Neopredmetena dolgoročna sredstva
b)
Nepremičnine
c)
Oprema in druga opredmetena sredstva
d)
Popravki vrednosti naštetih postavk
e)
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
5
SKUPAJ

v EUR
41.769
4.227.969
1.242.796
2.781.804
19.200
2.749.930

Odpisana-amortizirana vrednost sredstev je 43%, od tega nepremičnin 33%, opreme pa 88%.
Zaradi skrbnega ravnanja in vzdrževanja večino opreme še uporabljamo.
V letu 2020 je zavod nabavil opremo in drobni inventar v višini 68.030 € (nove računalnike za
zaposlene, ker so bili obstoječi zastareli, pisarniško opremo, ker je bila obstoječa dotrajana,
aparat za vezavo, plastifikator, stojala za razkužila, ozvočenje, zložljive prodajne stojnice, vrtne
mize, tudi vrednost objekta bazena, ki ga imamo v upravljanju, se je v letu 2020 zaradi
investicije, ki ga je v celoti vodila ustanoviteljica, povečala zaradi preureditve.
Denarnih sredstev v blagajni, ki jih je popisna komisija popisala je na dan 31. 12. 2020 v višini
874 €. Sredstva bodo na poslovnem računu v letu 2020.
Na bančnem računu odprtem pri Banki Slovenije je 69.104 € na dan 31. 12. 2020. Denarna
sredstva bodo porabljena za poplačilo obveznosti delno za plače zaposlencem ter za poplačilo
obveznosti dobaviteljem.
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2020 znašajo 14.451 €, terjatve do
uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 32.849 €, zapadle terjatve na dan 31. 12.
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2020 v znesku 6.388 €. Stanja terjatev so bila usklajena na osnovi IOP obrazcev na dan 31. 12.
2020. Prav tako so tu zajete terjatve, ki smo jih predali v izvršbo, a do konca leta 2020 niso bile
rešene. Za stare terjatve, ki niso predmet izvršbe, imamo podpisan dogovor o poplačilu dolga in
se realizira po dogovoru, ostalim pa pošiljamo opomine.
Na aktivnih časovnih razmejitvah je izkazano stanje terjatev za projekte, za katere so stroški že
nastali, vendar še nimamo pogojev za evidentiranje teh terjate.(nimamo pogojev za izstavitev
zahtevka).
Zaloge izdelkov v skladišču se vrednotijo po izbrani metodi FIFO (first in first out), določeni v
skladu z računovodskimi standardi. Predvidena je metoda drsečih povprečnih cen.
Zavod ima tudi konsignacijsko zalogo, ki jo vodi na izvenbilančnih kontih, prav tako izkazuje
stanje zalog lastnega vina na izvenbilančnih kontih, za tisto blago, ki je že bilo evidentirano v
stroških.

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
1.
Kratkoročne obveznosti in PČR
2.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
3.
SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti in PČR:
a)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
b)
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
c)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
d)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
e)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
SKUPAJ

v EUR
186.116
3.927.841
4.113.957
v EUR
28.106
406
116.271
40.882
451
186.116

Kratkoročne obveznosti do redno zaposlenih delavcev in zaposlenih preko javnih del v znesku
28.106 € predstavljajo obračunano in v letu 2020 še ne izplačano plačo za mesec december
2020 skupaj s pripadajočimi nadomestili in povračilo stroškov v zvezi z delom. Plača za mesec
december je bila izplačana v januarju 2021.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 116.271 €, to so prejete
fakture za tekoče stroške in zapadejo v plačilo v januarju 2021 in v februarju 2021, kratkoročne
obveznosti do uporabnikov EKN 451 €. Zapadlih obveznosti zavod ne izkazuje.
Zavod ima vzpostavljene tudi kratkoročno dane predujme, kjer so izkazana predplačila, ki jih
bomo odpravili do konca leta 2021.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti:
1.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
2.
Obveznosti za NDS in OOS prejeta v upravljanje
3.
Presežek prihodkov nad odhodki
SKUPAJ

v EUR
32.674
3.829.600
65.567
3.927.841

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2020 ter primerjava s
predhodnim letom (v EUR):
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Vrsta dolgoročnih
obveznosti
Dolgoročne pasivne
čas.razmejitve
Obveznosti za NDS in
OOS prejeta v upravljanje
Presežek prihodkov nad
odhodki
Presežek odhodkov nad
prihodki
SKUPAJ

Vrednost na dan
31.12.2019
32.674

Vrednost na dan
31.12.2020
32.674

2.704.784

3.829.600

85.554

65.567

2.823.012

3.927.841

*NDS neopredmetena sredstva
**OOS opredmetena osnovna sredstva

Dolgoročne pasivne razmejitve predstavljajo znesek iz preteklih let, kamor je bil preknjižen
prihodek iz naslova poplačila nakupa telefonov s strani zaposlenih.
Postavka obveznosti za sredstva v upravljanju predstavlja sredstva v upravljanju.
Zavod v bilanci stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 65.567 €. V preteklih
letih je bil izkazan samo redni presežek tekočega leta, kar se je letos popravilo, zato tudi višji
končni znesek. V preteklosti pa ob nabavi osnovnih sredstev ni bil evidentiran vir nabave na
98, zato je ta knjigovodski presežek dejansko nižji. Popravek je bil delno izveden v letu 2020.
Zavod bo oblikoval predlog porabe presežka in ga posredoval ustanoviteljici.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju
in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa
prihodki in odhodki, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov
in storitev na trgu (odslej tržne dejavnost).
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so
razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za
proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni
dogodki med 1. 1. 2020 in 31. 12. 2020.

2.1.

PRIHODKI

Prihodki so razčlenjeni na:
1.
Poslovni prihodki
2.
Finančni prihodki
3.
Drugi prihodki
Skupaj
Primerjava prihodkov v letu 2020 s predhodnim letom (v EUR):
Vrsta prihodkov
Prihodki 2019
Prihodki 2020
Poslovni prihodki
1.085.743
1.001.054
Finančni prihodki
0
Drugi prihodki
564
738
SKUPAJ
1.086.307
1.001.792

v EUR
1.001.054
738
1.001.792

Indeks(2020/20191)
92
131
92
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Zavod je v tekočem obdobju izkazoval manj poslovnih prihodkov kot preteklo leto, kot tudi
drugih prihodkov.
Prihodki po vrstah dejavnosti v letu 2020 (v EUR ):
Vrsta prihodkov
Prihodki opravljanja
Prihodki iz tržne
javne službe
dejavnosti
Poslovni prihodki
982.279
18.775
Finančni prihodki
Drugi prihodki

Delež prihodkov iz
javne službe
98

738

SKUPAJ

983.017

18.775

98

Višina proračunskih sredstev (občinskih in državnih) po zahtevkih po datumu dogodka za
občino so bili od 1.1. do 31.12.2020 predloženi v višini 717.795 eur, zahtevki za javna dela
25.059 EUR, in zahtevka za URSM 7.500 EUR. Iz naslova razpisov naj bi prejeli 98.157 EUR,
ker pa še niso nastali pogoji za izstavitev zahtevka, vsi zahtevki še niso bili izstavljeni in so
knjiženi na ačr 68.814 eur.

2.2.

ODHODKI

Odhodki so razčlenjeni na:
1.
Poslovni odhodki
2.
Finančni odhodki
3.
Drugi odhodki
SKUPAJ

v EUR
988.298
0
944
989.242

Odhodki se nanašajo na proračunske in ostale vire (JS in TD).

Sestava odhodkov po vrstah v letu 2020 (v EUR):
Vrsta odhodkov
Odhodki v letu 2020
Poslovni odhodki
988.298
Finančni odhodki
Drugi odhodki
944
SKUPAJ

Sestava odhodkov %
99
0
1

989.242

100

Primerjava odhodkov v letu 2020 z odhodki v predhodnem obdobju (v EUR):
Vrsta odhodkov
Odhodki 2019
Odhodki 2020
Indeks(2020/2019)
Poslovni odhodki
1.035.738
988.298
95
Finančni odhodki

/

/

Drugi odhodki

/

944

1.035.738

989.242

SKUPAJ

95

Poslovni odhodki
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Poslovni odhodki so razčlenjeni na:
1.
Stroški materiala
2.
Stroški storitev
3.
Stroški dela
4.
Drugi stroški
SKUPAJ:

v EUR
165.065
442.676
380.557
944
989.242

Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2020 (v EUR):
Vrsta odhodkov
Odhodki leto 2020
Stroški materiala
165.065
Stroški storitev
442.676
Stroški dela
380.557
Drugi stroški
944
SKUPAJ
989.242

Sestava odhodkov%
17
44
38
1
100

Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2020 s poslovnimi odhodki v predhodnem letu (v EUR):
Indeks 2020/2019
Vrsta odhodkov
Odhodki leta 2019
Odhodki leta 2020
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Drugi stroški
SKUPAJ

173.502
491.358
369.393
1.483
1.035.738

165.065
442.676
380.557
944
989.242

95
90
103
63
95

Stroški storitev se nanašajo na stroške storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja in
najemnin, stroške zavarovanja, stroške intelektualnih storitev, stroške komunalnih storitev,
stroške za čistilni material in storitve, stroške v zvezi z delom, stroške plačilnega prometa,
stroške reprezentance in stroške drugih storitev.
Znesek odpisane vrednosti je v letu 2020 znašal 188.267 € in ne predstavljajo stroška
poslovanja. Pokrival se je v breme obveznosti do virov sredstev.
Pri obračunu amortizacije zavod uporablja amortizacijske stopnje v skladu s pravilnikom o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Stroške dela sestavljajo:
a)
Bruto plača in nadomestila
b)
Prispevki za socialno varnost delodajalca
c)
Drugi stroški dela (malica, prevoz na delo, regres, jubilejne
nagrade)
SKUPAJ

v EUR
293.563
46.833
40.161
380.557

Plače zavod zaposlencem in zaposlencem preko javnih del izplačuje v skladu s kolektivno
pogodbo za negospodarstvo ter pogodbo sklenjeno med zavodom za zaposlovanje (javna delapredpisane plače glede na stopnjo izobrazbe). Drugi prejemki in povračila stroškov iz
delovnega razmerja se izplačujejo v skladu z zakoni in kolektivno pogodbo.
Prihodki so se v letu 2020 glede na leto 2019 zmanjšali za 8 %. Stroški v letu 2020 so nižji za
5% glede na leto 2019.
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2.3.

POSLOVNI IZID

Zavod je prihodke in odhodke delil na prihodke in odhodke javne službe in prihodke in odhodke
tržne dejavnosti. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega
dogodka v obdobju od 1. 01. 2020 do 31. 12. 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v
znesku 12.038 €.

3. POJASNILA K IZKAZU
DENARNEGA TOKA

PRIHODKOV

IN

ODHODKOV

PO

NAČELU

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in
odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju
prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek nastal in
da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o
računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava.
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:
- prihodke od prodaje blaga in storitev na domačem trgu,
- prihodke za izvajanje javne službe,
- odhodke zaradi prodaje blaga in storitev,
- odhodki zaradi izvajanja javne službe.
Sestava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2020 (v EUR):
Vrsta prihodkov/odhodkov
Prihodki / odhodki 2020
Sestava prihodkov /
odhodkov 2020
Prihodki za izvajanje javne službe
1.032.837
97
Prihodki od prodaje blaga in
16.114
3
storitev na trgu
Odhodki zaradi izvajanja javne
1.035.596
97
službe
Odhodki zaradi prodaje blaga in
22.922
3
storitev na trgu
Presežek odhodkov/prih j.s.
2.759
Presežek odhodkov/ prihodki t.d.
6.808
Skupaj presežek odhodkov/prihodki
9.567
prihodkov
Primerjava prihodkov/odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 s prihodki / odhodki v
predhodnem letu (v EUR):
Vrsta prihodkov/odhodkov
Prihodki / odhodki
Prihodki/odhodki
Indeks
2019
2020
Prihodki za izvajanje javne
1.130.514
1.032.837
91
službe
Prihodki od prodaje blaga in
37.268
16.114
43
storitev na trgu
Odhodki zaradi izvajanja
1.076.844
1.035.596
96
javne službe
Odhodki zaradi prodaje blaga
37.968
22.922
60
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in storitev na trgu
Presežek odhodkov iz j.s.
Presežek prihodkov iz j.s.
Presežek prihodkov iz t.d.
Presežek odhodkov t.d.
Skupaj presežek odhodkov
Skupaj presežek prihodkov

2.759
53.670
700

6.808
9.567

52.970

Ker zavod po denarnem toku izkazuje presežek odhodkov nad prihodki ni potrebno zaradi
fiskalnega pravila ugotoviti poslovni izid.

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje zavod v letu 2020 zmanjšanje
sredstev v višini 9.567 € .

3.1. DRUGA POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU
Sodilo za razmejitev poslovanja na javno službo in tržno dejavnost predstavlja delež tržnih
prihodkov (prihodki iz tržne dejavnosti) v celotnih prihodkih in je enak deležu plač iz tržne
dejavnosti v celotnih plačah na posamezni od štirih dejavnosti.
Deleži tržnih prihodkov so na vsaki dejavnosti različni, zato so tudi deleži plač iz tržne
dejavnosti (vir prihodkov za pokrivanje plač je v prihodkih iz tržne dejavnosti) na vsaki od
dejavnosti različni.
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PRILOGA 3
Finančno poročilo po posameznih dejavnostih
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KULTURA
0,3413

PRIHODKI

konto po
dogodkih

NAMEN

plače - iz proračuna
760000 občine
plače - iz proračuna
760000 občine-za javna dela

0,3445

0,3445

0,3445

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

86.378,81

JS (PO)

86.657

86.657

JS (PO)

77.667,79

89,63

9.462,45

#DEL/0!

760000 plače - iz tržne dejavnosti

12.572,36

TD

8.349

8.349

0,00

760000 plače za javna dela
za dejavnost v pror.
760001 občine
OBČINA - Grad -Kamni
760001 govorijo
OBČINA - Kulturna
760001 dvorana - zavese
OBČINA - Kulturna
98
dvorana - zavese
OBČINA-beljenje
prostorov in sanacija
760001 zaodrja
Grajska kavarna najemnina in povračilo
760106 obratovalnih stroškov

8.659,62

JS

6.500

5.500

0,00

118.053,96

JS (PO)

119.538

119.538

1.966,89

JS (PO)

#DEL/0!

3.321,83

JS (PO)

#DEL/0!

5.788,44

JS (PO)

#DEL/0!

JS (PO)

7.000

0

109.052,25

7.000,00

#DEL/0!

0,00

JS

3.500

1.800

354,45

JS

500

300

660,81

220,27

703,62

JS

1.000

600

0,00

0,00

7.350,18

JS

7.400

1.035

1.725,60

166,72

0,00

JS

600

200

0,00

0,00

760108 vstopnine grad-ogledi

10.120,05

JS

12.000

6.000

6.540,27

109,00

760105 prihodki prireditev SGP
prihodki prireditev SGP 760101 prodaja izdelkov
prihodki od prodaje
storitev - prireditve 760105 poroke
prihodki oglaševanja v
760100 katalogu porok
prihodki od prodaje
760101 izdelkov - vinoteka
prihodki od prodaje
760101 izdelkov - spominki
prihodki grajski vinograd
760103 - sponzorstvo (trte)
prihodki pogostitev na
760126 Gradu Sevnica
drugi prihodki od storitev
- prodaja lesa iz
760106 Grajskega gozda
najemnina Kulturna
760110 dvorana

6.370,98

JS

10.000

3.500

750,68

21,45

315,57

TD

400

0

4.897,54

TD

5.500

2.000

960,00

TD

0

0

8.166,03

TD

9.000

4.500

2.787,06

61,93

8.235,33

TD

7.000

3.500

3.116,38

89,04

7.578,40

JS

7.200

8.100

7.580,45

93,59

0,00

TD

0

1.200

0,00

0,00

0,00

JS

1.000

0

0,00

#DEL/0!

1.349,64

JS

1.500

1.500

1.502,71

100,18

760108 vstopnina - abonma
SGP - prejete donacije in
760100 sponzorstva

13.015,93

JS

14.500

5.734

5.734,27

100,00

800,00

JS

1.800

2.800

2.800,00

100,00

760106 prihodki Vrtnarjeva vila
RAZPIS INTERREG 763903 Ride&Bike II
RAZPIS INTERREG Ride&Bike II 763903 sofinanciran strošek dela

0,00

TD

3.000

3.000

0,00

0,00

12.507,58

JS

90.600

104.404

63.671,16

60,99

1.089,00

JS

0

0

760106 storitev čiščenja grad
uporaba in najem
760114 prostorov - grad
prihodki - animiran ogled
760108 gradu
vstopnine Ajdovski
760108 gradec

0,00

#DEL/0!

2.529,02

126,45
#DEL/0!

#DEL/0!
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iz razpisa
donacije za otroška igrala
na Gradu Sevnica 763901 rezervacije
100,00
PRENOS IZ 2019 sanacija opornih zidov na
98500 grajskem pobočju
prihodki kultura JS (PO) - Občina Sevnica nameni za
dejavnost
123.342,68
prihodki kultura JS - opravljanje javne službe in izvedba
nepridobitnih programov
69.999,45

JS

100

JS

0

#DEL/0!

8.317

0,00

126.538

119.538

116.052,25

97,08
60,73

158.200

149.791

90.965,95

22.574,47

24.500

14.200

8.432,46

59,38

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

delež prihodkov uprave JS; (PLAN 2020: 0,3345)

8.740,71

8.957

9.853

5.043,21

51,18

delež prihodkov uprave TD; (PLAN 2020: 0,3345)

1.318,09

1.378

1.378

15,60

1,13

prihodki kultura JS (PO) skupaj z deležem uprave

123.342,68

126.538

119.538

116.052,25

97,08

prihodki kultura JS skupaj z deležem uprave

78.740,16

167.157

159.644

96.009,16

60,14

prihodki kultura TD skupaj z deležem uprave

23.892,56

25.878

15.578

8.448,06

54,23

kvota za plače JS(PO)

86.378,81

86.657

86.657

77.667,79

89,63

kvota za plače (TD)

12.572,36

8.349

8.349

0,00

0,00

SKUPAJ JS (PO)

209.721,49

213.195

206.195

193.720,04

93,95

SKUPAJ JS

78.740,16

167.157

159.644

96.009,16

60,14

SKUPAJ TD

23.892,56

25.878

15.578

8.448,06

54,23

KULTURA - PRIHODKI SKUPAJ

312.354,21

406.230

381.417

298.177,26

78,18

prihodki kultura TD - izvedba pridobitnih programov
delež prihodkov uprave JS (PO); (PLAN 2020: 0,3345)

ODHODKI stroškovno
mesto

konto po
dogodkih

GRAD SEVNICA

NAMEN

461035 razstave - občasne
domena spletne strani,
461003 internet, telefon
poštnina
461004
461906 drugi operativni odhodki
460100 čistilni material in storitve
461901 varovanje
zavarovanje objekta in
461200 opr.
461400 komunalne storitve
460200 električna energija
461103
461100

461100

461125
461104
461020

tekoče vzdrževanje oprema
tekoče vzdrževanje objekt
storitev tekočega
vzdrževanja objektov ureditev prodajne točke
OBČINA - Grad popravilo sistema za
zbirko Kamni govorijo
stroški tekočega
vzdrževanja - košnja
nakup spominkov

storitev vodenja na gradu
- pogodbe o delu 461607 turistični vodiči
461600 storitev vodenja na gradu

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020
453,05

JS

600

500

435,18

87,04

471,08

JS (PO)

400

400

479,18

119,80

400,03

JS (PO)

500

500

127,87

25,57

480,74

JS

500

500

36,00

7,20

3.552,23

JS (PO)

3.300

3.300

3.188,53

96,62

1.922,79

JS (PO)

2.300

2.000

1.927,32

96,37

2.500,00

JS (PO)

2.600

2.600

2.538,60

97,64

1.747,92

JS (PO)

2.000

2.200

2.209,85

100,45

10.917,50

JS (PO)

11.000

11.000

11.176,22

101,60

2.100,20

JS (PO)

1.500

2.021

2.325,27

115,08

13.711,63

JS (PO)

12.000

13.700

14.410,56

105,19

10.300

697,89

6,78

1.970,56

JS (PO)

#DEL/0!

229,18

JS (PO)

500

500

372,31

74,46

3.703,21

TD

4.000

2.000

2.050,91

102,55

4.322,28

JS

4.400

7.000

6.518,13

93,12

11.121,98

JS (PO)

7.600

3.000

104,97

3,50
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- študentsko delo turistični vodniki
461042 program pogostitev
odpisi drobnega
4604000 inventarja
strošek dela preko javnih
4640010 del
strošek dela preko javnih
4640010 del
drugi splošni stroški 461036 stroški prireditev
nakup osnovnih sredstev
04 - odkup opreme
nakup osnovnih sredstev
04 - vinoteka
nakup osnovnih sredstev
- razvlažilnik na Gradu
0409000 Sevnica
RAZPIS INTERREG 461914 Ride&Bike II
RAZPIS INTERREG 461914 Ride&Bike II
nakup osnovnih sredstev
04 - RIDE&BIKE II

534,66

#DEL/0!

8.733,84

JS

6.500

5.500

9.499,08

172,71

4.120,32

JS (PO)

5.500

5.500

5.916,17

107,57

4.117,17

JS

4.000

750

317,88

42,38

1.003,34

#DEL/0!

4.076,06

#DEL/0!

JS (PO)

5.000

0,00

JS

#DEL/0!

2.898,00

JS

#DEL/0!

11.591,76

175,39

#DEL/0!
69.200

78.271

64.331,92

82,19

JS

5.500

750

1.183,50

157,80

JS

200

40

39,28

98,20

JS

500

0

0,00

#DEL/0!

6.200

790

1.222,78

154,78

5.455,66
0,00

JS (PO)

0

0

0,00

#DEL/0!

4.780,60

TD

4.000

2.000

2.152,29

107,61

461000 oglaševanje

94,43

JS

300

300

0,00

0,00

461037 domena spletne strani

0,00

JS (PO)

20

20

0,00

0,00

4.320

2.320

2.152,29

92,77

3.211,94

188,94

Vinoteka - odhodki skupaj
GRAJSKI
tekoče vzdrževanje VINOGRAD
461105 urejanje vinograda
tekoče vzdrževanje 461105 pridelava vina
drugi stroški materiala steklenice, nalepke,
460912 zamaški…
461911 drugi splošni stroški
nakup opreme (2018:
0409000 stebri)
Grajski vinograd - odhodki skupaj
POROKE NA
stroški animacije - baron
GRADU
461024 itd.
stroški aranžiranja, šopki,
461010 dekoracije
stroški programskega
izvajanja - najem
461009 ozvočenja
461906 drugi operativni odhodki
461000 oglaševanje
Poroke na Gradu - odhodki skupaj
VRTNARJEVA
posebni material in
VILA
460910 storitve
0409000 nakup opreme
Vrtnarjeva vila - odhodki skupaj

4.875,03
1.700,00

JS (PO)

1.700

1.700

1.344,87

JS (PO)

1.350

1.350

1.858,30

JS

1.500

1.500

1.580,31

105,35

5.808,97

JS

5.000

5.000

4.979,19

99,58

JS
10.712,14

0,00

500

500

10.050

10.050

9.771,44

97,23

0,00

1.290,00

TD

1.300

500

490,00

98,00

50,99

TD

100

100

65,41

65,41

444,00

TD

800

250

279,00

111,60

11,60

TD

300

150

22,01

14,67

181,78

TD

1.000

500

623,25

124,65

3.500

1.500

1.479,67

98,64

1.300

1.300

424,59

32,66

424,59

28,31

1.978,37
1.086,76

TD

0,00

TD

1.086,76

200

200

1.500

1.500

0,00
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0,00

47.992,76

461000 oglaševanje
Animiran ogled - odhodki skupaj
vinoteka - tekoče
VINOTEKA
461100 vzdrževanje
vinoteka - nakup artiklov
460903 za prodajo

#DEL/0!

472,16

Grad - odhodki skupaj
133.552,69
ANIMIRAN
stroški programskega
OGLED
izvajanja - animiran ogled
461009 gradu
5.280,27
461906 drugi operativni odhodki

TD
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tekoče vzdrževanje - WC,
461103 ograje
domena spletne strani,
461037 dostop (telefon)
460200 elektrika

AJDOVSKI
GRADEC

ureditev Micine hiše 461125 streha
zavarovanje objekta in
461201 opr.
storitev izvajanja
461009 programa
Ajdovski gradec - odhodki skupaj
KULTURNA
DVORANA
460100 čistilni material in storitve
461901 varovanje

JS (PO)

1.500

2.000

1.634,65

81,73

368,14

JS (PO)

500

0

126,77

#DEL/0!

JS (PO)

0

500

164,93

32,99

0,00

JS (PO)

0

0

0,00

#DEL/0!

20,49

JS (PO)

25

25

20,40

81,60

100,00

JS

1.160,00

0,00

#DEL/0!

1.946,75

77,10

1.686,94

JS (PO)

2.500

1.700

730,52

42,97

JS (PO)

1.900

1.900

1.580,17

83,17

468,68

JS (PO)

850

850

523,03

61,53

461201 zavarovalna premija

540,75

JS (PO)

600

600

504,00

84,00

461150 obratovalni stroški

7.183,73

JS (PO)

9.500

8.000

7.654,74

95,68

461100 tekoče vzdrževanje
OBČINA - Kulturna
461125 dvorana - zavese
nakup osnovnih sredstev
04 (zavese, sesalec)
OBČINA - beljenje
prostorov Kulturne
461125 dvorane

5.587,73

JS (PO)

4.966

4.000

2.196,41

54,91

3.328,03

JS (PO)

0

460901 nakup opreme

2.306,14

#DEL/0!

6.337,97

#DEL/0!

JS (PO)

7.000

0

JS

2.000

0

29.316

17.050

20.254,21

118,79

28.988,43

7.065,34

#DEL/0!

JS

13.023

3.700

3.659,05

98,89

6.382,21

JS (PO)

4.977

5.000

4.991,45

99,83

460502 tiskovine

341,63

JS

600

0

0,00

#DEL/0!

461600 študentsko delo
posebni material in
460910 storitve

107,80

JS

200

0

0,00

#DEL/0!

219,59

JS

200

100

82,39

82,39

461004 poštnina

267,03

JS

500

200

199,99

100,00

461000 oglaševanje

436,75

JS

1.000

0

0,00

#DEL/0!

20.500

9.000

8.932,88

99,25

18.827,66

5.680,63

JS

4.000

3.000

5.015,22

167,17

461004 poštnina
stroški oglaševalskih
461000 storitev

453,49

JS

600

600

547,90

91,32

767,44

JS

1.500

1.500

1.288,37

85,89

460502 tiskovine
stroški programskega
461009 izvajanja

1.088,48

JS

1.200

1.200

1.159,82

96,65

59,00

JS

1.700

700

904,13

129,16

9.000

7.000

8.915,44

127,36

90.600

90.600

46.620,60

51,46

90.600

90.600

46.620,60

51,46

8.049,04
RAZPIS INTERREG 461914 Ride&Bike II

JS

Ostalo - odhodki skupaj
4640000 plače zaposlenih

78.684,92

JS (PO)

70.030

70.030

69.189,77

98,80

4640000 plače zaposlenih - razpisi
plače zaposlenih 4640000 Grajske novice

13.078,68

JS

0

0

0,00

#DEL/0!

2.636,00

JS (PO)

2.925

2.925

2.925,00

100,00

4640000 plače zaposlenih

12.572,36

TD

6.964

6.964

6.623,25

95,11

4640001 plača direktor

0,00

JS (PO)

13.792

13.792

0,00

0,00

4640001 plača direktor

0,00

TD

1.385

1.385

0,00

0,00

_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 12.4.2021

#DEL/0!

11.072,65

SGP - odhodki skupaj

DIREKTOR

0
2.525

1.548,46

Abonma - odhodki skupaj
SEVNIŠKO
GRAJSKO
posebni material in
POLETJE
461906 storitve

ZAPOSLENI

500
2.525

461003 internetne storitve

Kulturna dvorana zgoraj - odhodki skupaj
storitev programskega
ABONMA
461009 izvajanja
storitev programskega
461009 izvajanja

OSTALO

671,37
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odhodki kultura JS (PO)

93.410,29

86.588

79.366

75.181,20

94,73

odhodki kultura JS

105.115,83

147.123

134.240

84.763,91

63,14

odhodki kultura TD

12.083,60

13.000

7.000

6.107,46

87,25

delež odhodkov uprave JS (PO) (PLAN 2020: 0,3345)

32.999,58

39.860

40.083

31.784,98

79,30

delež odhodkov uprave JS

19.123,92

24.460

25.528

18.576,19

72,77

0,00

103

103

49,84

48,22

JS (PO)-odhodki kultura z deležem uprave

126.409,87

126.448

119.449

106.966,18

89,55

JS - odhodki kultura z deležem odhodkov uprave

124.239,75

171.583

159.768

103.340,10

64,68

TD - odhodki kultura + delež odhodkov uprave

12.083,60

13.103

7.103

6.157,30

86,68

odhodki - kvota za plače JS (PO)

81.320,92

86.747

86.747

72.114,77

83,13

odhodki - kvota za plače JS (razpisi)

13.078,68

0

0

0,00

#DEL/0!

(PLAN 2020: 0,3345)

delež odhodkov uprave TD (PLAN 2020: 0,3345)

odhodki - kvota za plače (TD)

12.572,36

8.349

8.349

6.623,25

79,33

SKUPAJ JS (PO)

207.730,79

213.195

206.196

179.080,95

86,85

SKUPAJ JS

137.318,43

171.583

159.768

103.340,10

64,68

SKUPAJ TD

24.655,96

21.452

15.452

12.780,55

82,71

KULTURA - ODHODKI SKUPAJ

369.705,18

406.230

381.416

295.201,60

77,40

0,3759

0,3469

0,3469

0,3469

ŠPORT
PRIHODKI

konto po
dogodkih

NAMEN

plače - iz proračuna
760000 občine

98

760000 plače - iz tržne dejavnosti
za dejavnost - iz
760001 proračuna občine
nadomestilo stroškov OŠ
760001 Sevnica
OBČINA - investicijsko
vzdrževanje športnih
760001 objektov
OBČINA - investicijsko
vzdrževanje moških
760001 garderob in tuširnic v fitnesu
OBČINA - investicija za
ureditev akustičnosti v
760001 Športni dvorani Sevnica
OBČINA - investicija
prekritje strehe na objektu
760001 Bazena Sevnica
uporabnina - Športna
760115 dvorana
760115 uporabnina - Športni dom
760114 uporabnina za prired. - Dom
uporabnina za avtom. - ŠDV
760104 in ŠD
uporabnina za poslovne
760110 prostore bazen Sevnica
760112 najemnina lokal-bazen
760104 najemnina avtomati-bazen
760108 vstopnine za bazen
fitnes - najemnina in
760110 povračilo obrat. stroškov
reklamno oglaševanje v
760100 Športni dvorani

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

69.326,16

JS (PO)

85.140

85.140

66.100,09

77,64

267,86

TD

34

34

34,00

100,00

127.496,98

JS (PO)

181.105

186.105

177.775,25

95,52

6.510,00

JS (PO)

6.510

6.510

6.510,00

100,00

30.500,00

JS (PO)

#DEL/0!

10.000,00

JS (PO)

#DEL/0!

32.500,00

JS (PO)

#DEL/0!

JS (PO)

32.000

32.000

7.000,00

21,88

JS

6.000

4.600

2.382,88

51,80

11.786,91

JS

15.000

12.000

7.365,67

924,66

TD

537,18

TD

500

300

298,97

99,66

208,92

JS

200

164

179,16

109,24

6.991,08

JS

7.200

3.664

2.923,17

79,78

151,35

TD

100

30

89,44

298,13

26.845,24

JS

32.000

32.000

35.090,01

109,66

11.295,66

JS

12.220

12.220

7.373,69

60,34

540,00

JS

500

500

530,00

106,00

5.667,74

_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 12.4.2021

61,38
#DEL/0!
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reklamno oglaševanje v
760100 Športnem domu
reklamno oglaševanje na
760100 Bazenu
prejete odškodnine
763100 zavarovanj
prihodki od uporabe
osebnega vozila za prevoz
760106 potnikov
razni drugi prihodki - šolski
760200 šport
razpis CLLD - Mar nam je za
760000 skupnost!
razpis CLLD - FŠ-Lisička
760000 giba
prihodki od prodaje OS 760152 prodaja teptalca za sneg
razpis FŠO - ureditev
akustičnosti v Športni
760000 dvorani Sevnica

98

2.880,00

JS

2.000

2.000

2.255,00

112,75

100,00

JS

500

160

76,23

47,64

363,93

JS

0

0

40,60

#DEL/0!

2.577,64

JS

1.800

900

903,60

100,40

232,15

JS

200

100

0,00

0,00

3.102,50

JS

2.920

2.920

JS

0

0

1.800,00

#DEL/0!

JS

0

800

823,77

102,97

11.896,00

0,00

JS

#DEL/0!

prihodki šport JS (PO)

174.506,98

219.615

224.615

191.285,25

85,16

prihodki šport JS

69.489,27

80.540

72.028

61.743,78

85,72

prihodki šport TD

1.613,19

600

330

388,41

117,70

delež prihodkov uprave JS (PO); (PLAN 2020: 0,3369)
delež prihodkov uprave JS; (PLAN 2020: 0,3369)

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

9.627,23

9.019

9.920

5.077,73

51,18

delež prihodkov uprave TD; (PLAN 2020: 0,3369)

1.451,77

1.387

1.387

15,70

1,13

prihodki šport JS(PO) skupaj z deležem uprave

174.506,98

219.615

224.615

191.285,25

85,16

prihodki šport JS skupaj z deležem uprave

79.116,50

89.559

81.948

66.821,51

81,54

prihodki šport TD skupaj z deležem uprave

3.064,96

1.987

1.717

404,11

23,53

kvota za plače JS(PO)

69.326,16

85.140

85.140

66.100,09

77,64

kvota za plače (TD)

267,86

34

34

34,00

100,00

SKUPAJ JS (PO)

243.833,14

304.755

309.755

257.385,34

83,09

SKUPAJ JS

79.116,50

89.559

81.948

66.821,51

81,54

SKUPAJ TD

3.064,96

1.987

1.717

404,11

23,53

326.014,60

396.301

393.421

324.610,96

82,51

ŠPORT - PRIHODKI SKUPAJ

ODHODKI stroškovno
mesto
ŠPORTNI
DOM

konto po
dogodkih

NAMEN

461003 internet, telefon

554,65

JS (PO)

650

650

523,33

80,51

460100 čistilni material in sto.

16.076,86

JS (PO)

14.800

10.400

9.061,83

87,13

461200 zavarovanje

1.250,00

JS (PO)

1.250

1.250

1.237,80

99,02

461400 komunalne stor.

2.394,67

JS (PO)

2.300

2.300

2.358,65

102,55

460200 električna energ.

4.637,25

JS (PO)

4.500

4.000

3.089,36

77,23

460201 stroški ogrevanja

7.195,61

JS (PO)

6.200

5.700

5.494,76

96,40

461100 tekoče vzdrževanje

7.070,72

JS/PO

8.400

4.700

4.716,82

100,36

460300 drobni inventar - ostalo

309,41

JS

300

300

202,16

67,39

461901 varovanje

640,51

JS (PO)

1.500

1.500

1.524,56

101,64

39.900

30.800

28.209,27

91,59

Športni dom - odhodki skupaj
FITNES

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

461201 zavarovanje

40.129,68
617,69

JS (PO)

660

660

620,91

94,08

461400 komunalne storitve

1.613,49

JS (PO)

1.800

1.800

1.110,85

61,71

460200 električna energ.

1.219,19

JS (PO)

950

950

525,06

55,27

461201 stroški ogrevanja

1.024,57

JS (PO)

1.170

1.170

580,98

49,66

_________________________________________________________________________________________
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OBČINA - investicijsko
vzdrževanje moških
461125 garderob in tuširnic v fitnesu
Fitnes - odhodki skupaj
ŠPORTNA
DVORANA
460100 čistilni material in sto.

13.958,77

4.580

4.580

2.837,80

61,96

JS (PO)

15.500

12.900

10.446,90

80,98

JS (PO)

600

600

596,94

99,49

461200 zavarovanje

1.138,70

JS (PO)

1.200

1.200

1.141,32

95,11

461400 komunalne stor.

2.397,59

JS (PO)

2.400

2.400

6.744,73

281,03

460200 električna energija

3.251,43

JS (PO)

4.000

3.500

2.452,19

70,06

460201 stroški ogrevanja

5.002,62

JS (PO)

5.500

5.000

4.984,34

99,69

461003 internet in telefon

463,54

JS (PO)

650

650

515,85

79,36

461100 tekoče vzdrževanje

6.053,57

JS (PO)

9.000

4.700

5.499,28

117,01

705,24

JS

300

300

86,78

28,93

39.150

31.250

32.468,33

103,90

JS (PO)

775

775

783,03

101,04

JS

0

200

200,00

100,00

774,19

0

775

975

983,03

100,82

0,00

JS

300

300

162,79

54,26

460100 čistilni material in stor.

1.948,24

JS (PO)

3.200

4.600

2.859,04

62,15

461200 zavarovanje

1.658,40

JS (PO)

2.167

2.167

1.658,40

76,53

461400 komunalne storitve

15.800,07

JS (PO)

18.000

18.500

12.763,70

68,99

460200 električna energija
stroški ogrevanja sanitarne
460201 vode

3.530,38

JS (PO)

4.000

5.700

6.657,36

116,80

580,14

JS (PO)

1.000

1.000

799,02

79,90

461100 tekoče vzdrževanje

15.009,41

JS (PO)

34.510

46.010

46.087,35

100,17

461600 študentski servis
storitev programskega
461009 izvajanja

14.881,82

JS

17.880

17.880

20.103,76

112,44

1.320,78

JS

2.500

2.500

1.250,29

50,01

0,00

JS

2.500

0

0,00

#DEL/0!

0,00

JS

2.700

2.700

2.000,12

74,08

613,02

JS

1.000

1.000

878,30

87,83

901,24

JS

1.000

1.700

1.090,49

64,15

3.364,41

JS

1.500

1.500

957,47

63,83

JS (PO)

32.000

39.475

9.070,17

22,98

JS

4.300

1.825

1.397,12

76,55

124.258

145.032

107.735,38

74,28

1.200

1.000

1.006,60

100,66

1.200

1.000

1.006,60

100,66

Športna dvorana- odhodki skupaj
461604 odškodnina za zemljišče

79.157,67
774,19

460910 posebni material in storitve
TRO Lisca - odhodki skupaj
460300 drobni inventar

0409000 nakup osnovnih sredstev
461033 strošek usposabljanja
drugi stroški storitev in
460902 materiala
461000 stroški oglaševalskih storitev
tekoče vzdrževanje - objekt
461112 (lokal)
investicijsko vzdrževanje ureditev strehe na objektu
461125 Bazen Sevnica
investicijsko vzdrževanje ureditev strehe na objektu
461126 Bazen Sevnica
Bazen - odhodki skupaj

59.607,91

460100 čiščenje

1.103,08

Skate park - odhodki skupaj
članarine
OSTALO
46520
športne prireditve
461034
Razpis CLLD - Mar nam je
461914 za skupnost
Razpis FŠ - Lisička giba
460910
tekoče vzdrževanje vozila za
461109 prevoz potnikov
461041 šolski šport

1.103,08

SKATE PARK

#DEL/0!

478,21

460300 drobni inventar - ostalo

BAZEN

JS (PO)

13.460,00

461901 varovanje

TRO LISCA

9.483,83

Orehovo - vzdrževanje
461100 pristanišča

JS

350,00

JS

350

350

350,00

100,00

1.686,29

JS

8.000

4.170

455,85

10,93

3.650,00

JS

3.650

3.650

3.650,00

100,00

2.806,31

#DEL/0!

3.600,76

JS

3.700

3.700

2.180,06

58,92

1.013,92

JS

1.300

650

187,09

28,78

0,00

JS

1.000

0

0,00

#DEL/0!
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investicijsko vzdrževanješportna infrastruktura

461125

14.100

14.100

204,54

1,45

13.486,95

32.100

26.620

9.833,85

36,94

60.667,96

68.016

68.016

68.857,50

101,24

2.637,00

2.670

2.670

2.670,00

100,00

267,86

29

29

28,94

99,79

4640001 plača direktor

0,00

14.454

14.454

0,00

0,00

4640001 plača direktor

0,00

5

5

0,00

0,00

odhodki šport JS (PO)

125.325,53

179.683

184.257

143.904,53

78,10

odhodki šport JS

36.685,95

66.580

57.825

39.169,73

67,74

Ostalo - odhodki skupaj
4640000 plače zaposlenih
plače zaposlenih - Grajske
4640000 novice

ZAPOSLENI

4640000 plače zaposlenih
DIREKTOR

odhodki šport TD

3.185,98

JS

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

delež odhodkov uprave JS (PO) (PLAN 2020: 0,3369)

36.346,52

40.132

40.358

32.002,53

79,30

delež odhodkov uprave JS

21.063,54

24.627

25.703

18.703,33

72,77

(PLAN 2020: 0,3369)

delež odhodkov uprave TD (PLAN 2020: 0,3369)

0,00

104

104

50,18

48,22

JS(PO) - odhodki šport skupaj z deležem uprave

161.672,05

219.815

224.615

175.907,06

78,31

JS - odhodki šport skupaj z deležem uprave

57.749,49

91.207

83.528

57.873,06

69,29

TD - odhodki šport skupaj z deležem uprave

0,00

104

104

50,18

48,22

63.304,96

85.140

85.140

71.527,50

84,01

267,86

34

34

28,94

85,12

SKUPAJ JS (PO)

224.977,01

304.955

309.755

247.434,56

79,88

SKUPAJ JS

57.749,49

91.207

83.528

57.873,06

69,29

SKUPAJ TD

267,86

138

138

79,12

57,31

282.994,36

396.301

393.421

305.386,74

77,62

0,2099

0,2099

odhodki - kvota za plače JS (PO)
odhodki - kvota za plače (TD)

ŠPORT - ODHODKI SKUPAJ

TURIZEM
0,1792

PRIHODKI

konto po
dogodkih

NAMEN

0,2099

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

760000 plače - iz proračuna občine
plače - iz proračuna občine760000 za javna dela

77.701,32

JS (PO)

76.442

76.442

76.020,88

760000 plače - iz tržne dejavnosti

2.795,12

TD

2.577

2.577

1.998,62

77,56

0,00

JS

8.000

7.000

5.760,27

82,29

0,00

JS

4.600

4.600

0,00

JS

3.700

3.700

0,00

49.608,96

JS (PO)

104.002

103.002

46.969,00

JS (PO)

20.000,00

JS (PO)

#DEL/0!

20.000,00

JS (PO)

#DEL/0!

98

760000 plače za javna dela
CLLD Modra frankinja 760000 plača lasten delež
CLLD - Riba je in! - plača
760000 lasten delež
za dejavnost - iz proračuna
760001 občine
OBČINA - razvojna sredstva
za strategijo turizma
760001
Občina - razvoj blagovne
760001 znamke (strategija)

98

Občina - strategija digitalne
760001 kampanije (strategija)

#DEL/0!

100.088,15

0

97,17
#DEL/0!
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98

Občina - digitalizacija
programov vodenja izletov in
760001 mreže ponudnikov

4.500,00

JS (PO)

760113 najemnine za sejem

20.253,91

JS

19.000

14.000

11.378,95

81,28

760113 najemnina kmečka tržnica
prihodki od prodaje izdelkov,
760101 spominkov

1.348,85

JS

2.000

1.800

881,66

48,98

6.226,39

TD

6.000

3.000

8.738,76

291,29

760102 prihodki od prodaje storitev

11.735,82

JS

15.000

7.500

2.808,84

37,45

0,00

JS

1.440

1.440

0,00

0,00

9.124,92

JS

12.000

2.900

3.223,94

111,17

602,46

JS

1.500

0

#DEL/0!

1.000,00

JS

500

0

#DEL/0!

0,00

JS

1.000

0

#DEL/0!

34.859,98

JS

15.873

15.873

15.594,14

98,24

3.672,00

JS

3.276

3.276

3.276,00

100,00

893,00

JS

0

0

#DEL/0!

8.341,55

JS

0

0

#DEL/0!

5.587,22

JS

0

0

#DEL/0!

9.128,77

JS

20.500

20.500

960,00

JS

0

0

760100 prihodki od promocije
760106 prihodki prireditev - FMF
prihodki od prodaje izdelkov 760101 FMF
prihodki od reklam in
760100 oglaševanja - FMF
donacije in sponzorstva za
763901 FMF
RAZPIS sredstva CLLD 760200 Modra frankinja
RAZPIS sredstva CLLD Modra frankinja - sof. stroška
760200 dela
RAZPIS sredstva CLLD 760200 Trajnostni razvoj Lisce
RAZPIS sredstva CLLD Trajnostni razvoj Lisce 760200 strošek dela
760200
760200
760200
98500

RAZPIS sredstva CLLD Zelena doživetja Posavja
RAZPIS sredstva CLLD Riba je in!
RAZPIS ŠIPK -inovativni
študentski produkti
PRENOS IZ 2019 nadgradnja KBZ OS

#DEL/0!

JS

13.816,03

67,40
#DEL/0!

34.500

0,00

0,00

prihodki turizem JS (PO)

96.577,96

104.002

103.002

100.088,15

97,17

prihodki turizem JS

107.508,48

100.089

108.789

56.739,83

52,16

prihodki turizem TD

6.226,39

6.000

3.000

8.738,76

291,29

delež prihodkov uprave JS (PO); (PLAN 2020: 0,2099)

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

4.589,57

5.457

6.003

3.072,69

51,18

692,10

840

840

9,50

1,13

96.577,96

104.002

103.002

100.088,15

97,17

112.098,05

105.546

114.792

59.812,52

52,11

6.918,49

6.840

3.840

8.748,26

227,84

kvota za plače JS(PO)

77.701,32

76.442

76.442

76.020,88

99,45

kvota za plače (TD)

2.795,12

2.577

2.577

1.998,62

77,56

SKUPAJ JS (PO)

174.279,28

180.444

179.444

176.109,03

98,14

SKUPAJ JS

112.098,05

105.546

114.792

59.812,52

52,11

SKUPAJ TD

6.918,49

6.840

3.840

8.748,26

227,84

293.295,82

292.830

298.075

244.669,81

82,08

delež prihodkov uprave JS; (PLAN 2020: 0,2099)
delež prihodkov uprave TD; (PLAN 2020: 0,2099)
JS (PO) prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov
uprave
JS prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov
uprave
TD prihodki turizem skupaj z deležem prihodkov
uprave

TURIZEM - PRIHODKI SKUPAJ
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ODHODKI stroškovno
mesto
TA
DOŽIVLJAJ

konto po
dogodkih

NAMEN

terca-hišniške storitve,
460201 ogrevanje

272,24

JS

400

400

434,70

108,68

460200 električna energija

253,76

JS

200

200

230,29

115,15

461901 varovanje

153,78

JS

220

220

120,48

54,76

461400 komunalne storitve

52,56

JS

40

40

44,43

111,08

461003 domena spletne strani, telefon

169,15

JS

200

200

164,92

82,46

461000 stroški oglaševanja

4.637,45

JS

8.000

3.000

3.590,07

119,67

461017 plačilo stor. ponudnikom

7.679,12

JS

11.000

5.500

2.801,62

50,94

460100 čistilni material in čiščenje

28,69

JS

150

150

87,70

58,47

461201 zavarovanje

162,89

JS

385

385

294,04

76,37

20.595

10.095

7.768,25

76,95

TA Doživljaj - odhodki skupaj
TIC SEVNICA

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

13.409,64

461013 kotizacije za sejme

5.033,98

JS (PO)

6.000

2.170

681,76

31,42

461020 spominki
terca-hišniške storitve,
460201 ogrevanje

10.208,54

TD

3.000

2.000

7.188,03

359,40

272,31

JS (PO)

400

400

331,55

82,89

460200 električna energija

253,78

JS (PO)

200

200

230,28

115,14

461901 varovanje

153,78

JS (PO)

220

220

120,48

54,76

461400 komunalne storitve
ponatis zloženk, promocijski
461001 materiali

52,62

JS (PO)

40

40

44,43

111,08

6.186,19

JS (PO)

9.000

5.000

6.409,81

128,20

461003 domena spletne strani, telefon

170,20

JS (PO)

200

200

210,65

105,33

461004 poštnina

312,76

JS (PO)

500

500

321,95

64,39
124,62

461000 stroški oglaševanja

578,40

JS

3.500

2.000

2.492,40

461000 stroški oglaševanja

3.131,56

JS (PO)

3.500

4.500

4.288,20

95,29

460100 čistilni material in čiščenje

28,72

JS (PO)

150

150

228,62

152,41

461201 zavarovanje

153,24

JS (PO)

160

160

160,00

100,00

461103 tekoče vzdrževanje-oprema

41,19

JS (PO)

250

250

206,33

82,53

4640010 tekoče vzdrževanje - prostor

0,00

JS (PO)

0

0

351,65

#DEL/0!

4640010 strošek dela preko javnih del

0,00

JS (PO)

7.000

8.000

6.502,60

81,28

4640010 strošek dela preko javnih del

0,00

JS

8.000

7.000

5.742,89

82,04

1.085,56

JS

1.500

1.500

339,57

22,64

43.870

34.290

35.851,20

104,55

461301 izobraževanje zaposlenih
TIC Sevnica - odhodki skupaj
MESEČNI
SEJEM
460910 posebni material in stor.

27.662,83
1.337,92

JS

1.600

1.600

1.328,32

83,02

460100 stroški čiščenja

4.082,27

JS

4.500

4.260

2.341,54

54,97

461400 komunalne storitve

1.051,92

JS

600

500

277,31

55,46

637,38

JS

800

660

610,66

92,52

0,00

JS

100

100

22,35

22,35

2.490,74

JS

1.300

2.000

1.577,52

78,88

8.900

9.120

6.157,70

67,52

461150 najemnine in zakupnine
461906 drugi operativni odhodki
461000 oglaševanje
Mesečni sejem - odhodki skupaj
KMEČKA
TRŽNICA
460100 stroški čiščenja

9.600,23
496,93

JS (PO)

550

910

1.958,10

215,18

461400 komunalne storitve

292,09

JS (PO)

300

300

253,39

84,46

461201 zavarovanje

371,23

JS (PO)

488

488

404,96

82,98

461000 stroški oglaševanja

427,62

JS

1.012

2.000

2.026,40

101,32

stroški storitev tekočega
461103 vzdrževanja druge opreme

94,43

JS (PO)

100

100

121,97

121,97

2.450

3.798

4.764,82

125,46

Kmečka tržnica - odhodki skupaj

1.682,30
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FESTIVAL
MODRE
FRANKINJE

460502 tiskovine

877,24

JS

461000 oglaševanje

3.982,17

460910 posebni material in storitve

12.294,45

461037 spletna stran, domena
461004 poštnina (vabila, plakete …)
Festival modre frankinje - odhodki skupaj
opisne table- turistične
OSTALO
461915 zanimivosti
46520 članarina
OBČINA SEVNICA - tekoče
461100 vzdrževanje (parkirišča)
461914

461914

projekt "Gradovi Posavja"
RAZPIS sredstva CLLD Modra frankinja
OBČINA - razvojna sredstva
za strategijo turizma
RAZPIS sredstva CLLD Trajnostni razvoj Lisce

461914

RAZPIS sredstva CLLD Zelena doživetja Posavja

461914
461914

461914

RAZPIS CLLD - Riba je in!
Občina - razvoj blagovne
004000 znamke (strategija)
PRENOS 2019 - nadgradnja
460910 KBZ OS
zelena shema slov. turizma drug posebni material in
460910 storitve

98

Turizem ostalo - odhodki skupaj
ZAPOSLENI

DIREKTOR

900

110

107,03

97,30

JS

3.300

2.000

3.274,66

163,73

JS

14.800

5.440

4.042,65

74,31

19,33

JS

300

300

47,74

15,91

135,88

JS

200

650

645,40

99,29

19.500

8.500

8.117,48

95,50

17.309,07
4.547,54

JS (PO)

4.000

7.020

6.887,42

98,11

89,50

JS

310

310

89,50

28,87

2.450,33

JS (PO)

1.500

1.700

1.505,53

88,56

942,51

JS

6.000

2.000

562,05

28,10

27.559,93

JS

42.910

42.910

22.572,48

52,60

28.011,85

JS (PO)

#DEL/0!

4.188,32

JS

#DEL/0!

9.247,08

JS

#DEL/0!

10.739,73
20.000,00

#DEL/0!
JS (PO)

#DEL/0!

JS

236,08

JS (PO)

108.012,87

34.500

24.346,11

70,57

750

1.000

851,90

85,19

55.470

89.440

56.814,99

63,52

4640000 plače zaposlenih

73.724,01

JS (PO)

61.233

61.233

74.741,09

122,06

4640000 plače zaposlenih - razpisi
plače zaposlenih - Grajske
4640000 novice

10.621,12

JS

23.776

23.776

27.279,90

114,74

2.637,00

JS (PO)

3.097

3.097

4640000 plače zaposlenih

0,00

2.795,12

TD

2.233

2.233

4640001 plača direktor

0,00

JS (PO)

12.111

12.111

1.998,62

89,50
0,00

4640001 plača direktor

0,00

TD

344

344

0,00

odhodki turizem JS (PO)

80.936,30

79.718

77.718

32.411,15

41,70

odhodki turizem JS

66.532,10

68.067,00

75.525,00

79.875,26

105,76

odhodki turizemTD

10.208,54

3.000

2.000

7.188,03

359,40

delež odhodkov uprave JS (PO) (PLAN 2020: 0,2099)

17.327,40

24.285

24.422

19.365,70

79,30

delež odhodkov uprave JS

10.041,58

14.903

15.554

11.317,95

72,77

delež odhodkov uprave TD (PLAN 2020: 0,2099)

0,00

63

63

30,36

48,22

JS(PO) odhodki skupaj turizem in delež uprave

98.263,70

104.003

102.140

51.776,85

50,69

JS odhodki skupaj turizem in delež uprave

76.573,68

82.970

91.079

91.193,21

100,13

TD odhodki skupaj turizem in delež uprave

10.208,54

3.063

2.063

7.218,39

349,90

odhodki - kvota za plače JS (PO)

76.361,01

76.441

76.441

74.741,09

97,78

odhodki - kvota za plače JS - razpisi

10.621,12

23.776

23.776

27.279,90

114,74

odhodki - kvota za plače (TD)

2.795,12

2.577

2.577

1.998,62

77,56

SKUPAJ JS (PO)

174.624,71

180.444

178.581

126.517,94

70,85

SKUPAJ JS

87.194,80

106.746

114.855

118.473,11

103,15

SKUPAJ TD

13.003,66

5.640

4.640

9.217,01

198,64

TURIZEM - ODHODKI SKUPAJ

274.823,17

292.830

298.075

254.208,06

85,28

(PLAN 2020: 0,2099)
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MLADINSKA DEJAVNOST
0,1035
PRIHODKI

konto po
dogodkih

NAMEN

plače - iz
760000 proračuna občine
plače - iz tržne
760000 dejavnosti
plače za javna dela
760000 - I
plače za javna dela
760000 - SOPOTNIKI
za dejavnost - iz
760001 proračuna občine
razpis Urada za
760050 mladino
Prihodki od uporabe
760114 poslovnih prostorov
Kitarijada - prihodki
donacij in
760105 sponzorstev
Kitarijada - prihodki
drugih storitev
760106
razpis - Evropa tu in
763903 zdaj

0,0987

0,0987

0,0987

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020
67.999,87

JS (PO)

90.370

90.370

69.837,87

77,28

64,25

TD

572

572

432,00

75,52

4.443,26

JS

8.000

3.000

2.182,69

72,76

9.188,06

JS

8.000

8.000

7.653,88

95,67

59.193,96

JS (PO)

64.791

59.791

45.385,28

75,91

7.159,50

JS

7.160

7.500

7.500,00

100,00

1.023,77

TD

500

500

324,59

64,92

100,00

JS

1.000

0

0,00

#DEL/0!

1.983,60

JS

8.000

0

0,00

#DEL/0!

500,00

#DEL/0!

mladinske dejavnosti prihodki JS (PO)

59.193,96

64.791

59.791

45.385,28

75,91

mladinske dejavnosti prihodki JS

23.374,42

32.160

18.500

17.336,57

93,71

mladinske dejavnosti prihodki TD
delež prihodkov uprave JS (PO); (PLAN 2020:
0,0987)

1.023,77

500

500

324,59

64,92

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

delež prihodkov uprave JS; (PLAN 2020: 0,0987)

2.650,75

2.567

2.824

1.445,27

51,18

delež prihodkov uprave TD; (PLAN 2020: 0,0987)

399,73

395

395

4,47

1,13

prihodki JS (PO) skupaj z deležem uprave

59.193,96

64.791

59.791

45.385,28

75,91

prihodki JS skupaj z deležem uprave

26.025,17

34.727

21.324

18.781,84

88,08

prihodki TD skupaj z deležem uprave

1.423,50

895

895

329,06

36,77

kvota za plače JS(PO)

67.999,87

90.370

90.370

69.837,87

77,28

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

SKUPAJ JS (PO)

127.193,83

155.161

150.161

115.223,15

76,73

SKUPAJ JS

26.025,17

34.727

21.324

18.781,84

88,08

SKUPAJ TD

1.423,50

895

895

329,06

36,77

154.642,50

190.783

172.380

134.334,04

77,93

kvota za plače (TD)

MLADINSKA DEJAVNOST - PRIHODKI SKUPAJ

ODHODKI stroškovno
mesto

konto po
dogodkih

MLADINSKI
CENTER

NAMEN

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) (9.3.2021) /RebA2020

460200 električna energija
terca-hišniške
460201 storitve, ogrevanje

1.014,71

JS (PO)

900

900

918,41

1.090,41

JS (PO)

1.600

1.600

930,48

58,16

461400 komunalne storitve

209,28

JS (PO)

240

240

264,54

110,23

102,05
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461009

461009

460902
460913
461000

storitve
programskega
izvajanja
storitve
programskega
izvajanja
ostali materiali in
storitve
programskega
izvajanja
pustovanje za
otroke
oglaševanje
programa

460502 tiskovine
461003 internet, telefon
tekoče vzdrževanje
461100 objekta
investicijsko
vzdrževanje 461125 zasenčitev vhoda
investicijsko
vzdrževanje licence za microsoft
office za 3
04 računalnike
čistilni material in
460100 storitve
461901 varovanje

JS (PO)

6.170

10.753

8.740,93

81,29

JS

1.800

3.301

2.746,69

83,21

718,64

JS (PO)

1.000

1.000

989,41

98,94

0,00

JS (PO)

1.347,66

#DEL/0!

734,00

JS (PO)

1.300

500

200,00

40,00

0,00

JS (PO)

500

500

184,58

JS (PO)

400

400

217,80

54,45

1.649,93

JS (PO)

1.000

4.500

2.030,02

45,11

2.054,73

JS (PO)

0

0

0,00

#DEL/0!

332,28

JS (PO)

2.000

0

0,00

#DEL/0!

1.230,81

JS (PO)

600

1.600

1.465,83

91,61

307,66

JS (PO)

440

440

346,56

78,76

0,00

461201 zavarovanje opreme
strošek dela preko
4640010 javnih del
strošek dela preko
4640010 javnih del

306,36

JS (PO)

310

310

306,36

98,83

4.443,26

JS

8000

3000

2.236,69

74,56

3.567,00

JS (PO)

7000

3500

2.768,27

79,09

46520 članarina-MAMA

214,79

JS (PO)

220

220

33.480

32.764

25.509,65

Mladinski center -odh. skupaj
KITARIADA

5.992,20

24.050,64

460502 tiskovine

0,00

186,38

JS

200

0

0,00

1.032,85

JS

1.500

0

0,00

461901 varovanje

765,25

JS (PO)

1.000

0

0,00

461004 poštnina
posebni material in
460910 storitve
storitev
programskega
461009 izvajanja
storitev
programskega
461009 izvajanja

24,00

JS (PO)

200

0

0,00

2.109,04

JS (PO)

2.000

0

0,00

0,00

JS

8.511

0

0,00

3.919,70

JS (PO)

4.489

0

0,00

17.900

0

0,00

461000 oglaševanje

Kitariada- odhodki skupaj
OSREDNJA
PRIREDITEV ZA
MLADE
460502

8.037,22

77,86

tiskovine

JS (PO)

800

800

0,00

0,00

461000

oglaševanje

JS (PO)

1.000

1.000

0,00

0,00

461901

varovanje

JS (PO)

500

500

0,00

0,00

460910

poštnina
posebni material in
storitve
storitev
programskega
izvajanja

JS (PO)

0

0

0,00

#DEL/0!

JS (PO)

1.000

1.000

0,00

0,00

JS (PO)

2.700

2.700

1.998,88

74,03

6.000

6.000

1.998,88

33,31

2.000

2.500

428,11

17,12

460910

461009

Osrednja prireditev za mlade - odhodki skupaj
grajske bučke stroški materiala in
OSTALO
460915 promocije

2.441,08

JS (PO)
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460914 olimpijski teden
pustovanje za
460913 otroke
letno izobraževanje
za lokalne
organizacije v
461043 mladinskem sektorju
povezovalni
dogodek za mlade
461044 in delodajalce
strošek dela javnih
del - SOPOTNIKI,
4640010 SMC
strošek dela javnih
del - SOPOTNIKI,
4640010 SMC
sopotniki - posebni
460910 material in storitve

986,85

JS (PO)

1.500

1.500

1.436,46

95,76

1.853,79

JS (PO)

2.000

1.342

1.347,66

100,42

JS (PO)

500

500

0,00

0,00

JS (PO)

2.000

2.000

0,00

0,00

7.381,99

JS (PO)

7000

7000

8.420,11

120,29

9.188,06

JS

8000

8000

6.943,13

86,79

514,13

JS (PO)

1000

1000

697,43

69,74

24.000

23.842

19.272,90

80,84

Mladinska dejavnost OSTALO - odhodki skupaj

22.365,90

4640000 plače zaposlenih

59.286,23

JS (PO)

80.821

80.821

70.041,00

86,66

plače zaposlenih 4640000 Grajske novice

2.636,00

JS (PO)

2.745

2.745

2.745,00

100,00

431,69

87,03

ZAPOSLENI

DIREKTOR

4640000 plače zaposlenih

64,25

TD

496

496

4640001 plača direktor

0,00

JS (PO)

6.803

6.803

0,00

4640001 plača direktor

0,00

TD

76

76

0,00

mladinske dejavnosti odhodki JS (PO)

39.270,93

53.369

48.305

34.854,92

72,16

mladinske dejavnosti odhodki JS

14.850,55

28.011

14.301

11.926,51

83,40

mladinske dejavnosti odhodki TD

0,00

0

0

0,00

#DEL/0!

delež odhodkov uprave JS (PO) (PLAN 2020: 0,0987)

10.007,61

11.423

11.487

9.108,82

79,30

delež odhodkov uprave JS

5.799,61

7.010

7.316

5.323,49

72,77

0,00

30

30

14,28

48,22

49.278,54

64.792

59.792

43.963,74

73,53

20.650,16

35.021

21.617

17.250,00

79,80

0,00

30

30

14,28

48,22

61.922,23

90.369

90.369

72.786,00

80,54

64,25

572

572

431,69

75,47

SKUPAJ JS (PO)

111.200,77

155.161

150.161

116.749,74

77,75

SKUPAJ JS

20.650,16

35.021

21.617

17.250,00

79,80

SKUPAJ TD

64,25

602

602

445,97

74,13

131.915,18

190.783

172.379

134.445,72

77,99

(PLAN 2020: 0,0987)

delež odhodkov uprave TD (PLAN 2020: 0,0987)
JS(PO) odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z
deležem uprave
JS odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z
deležem uprave
TD odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z
deležem uprave
odhodki - kvota za plače JS (PO)
odhodki - kvota za plače (TD)

MLADINSKA DEJAVNOST - ODHODKI SKUPAJ

UPRAVA
PRIHODKI

konto po
dogodkih

NAMEN

oglaševanje Grajske
760100 novice
oglaševanje 760100 ostalo
7620 obresti

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans
index
Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
RebA2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) /Plan2020 (9.3.2021) /RebA2020

14.870,23

JS

17.000

15.000

0,00

JS

1.000

1.000

0,00

JS

0

88,24

13.675,90

100,00

0,00

#DEL/0!

0,00
#DEL/0!
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760101

760150
760101

760122

760124
760106

763901

985000

98500

prihodki od
prodaje
izdelkov
prihodki od
prireditev oder in ostala
oprema
prihodki kozarci FMF
prihodki od
storitev prireditveni
šotor
prihodki od
storitev vozilo 2
drugi prihodki
od storitev
sponzorstva ostale
prireditve
PRENOS IZ
2018sredstva za
druge
prireditve
PRENOS IZ
2019 oprema pisarn

Prihodki uprava JS (PO)

3.861,69

TD

4.000

4.000

100,00

45,27

1,13

2.993,70

JS

3.000

2.500

83,33

203,69

8,15

JS

#DEL/0!

#DEL/0!

3.445,10

JS

2.500

1.800

72,00

38,52

2,14

322,06

JS

300

300

100,00

154,35

51,45

977,17

JS

200

400

200,00

566,44

141,61

0,00

JS

2.000

2.000

100,00

0,00

0,00

3.000,00

0

JS

#DEL/0!

#DEL/0!

5.600

#DEL/0!

0,00

0,00

0

0

#DEL/0!

0,00

#DEL/0!

Prihodki uprava JS

25.608,26

26.000

28.600

110,00

14.638,90

51,18

Prihodki uprava TD

3.861,69

4.000

4.000

100,00

45,27

1,13

UPRAVA - PRIHODKI SKUPAJ

29.469,95

30.000

32.600

108,67

14.684,17

45,04

ODHODKI stroškovno
mesto
GRAJSKE
NOVICE

konto po
dogodkih

NAMEN

Realizacija PO/JS/TD
Rebalans
index
Realizacija
index
PLAN 2020
2019
A 2020
RebA2020
2020
(plan
Real2020
(10.12.2019)
(11.2.2020)
2020)
(5.8.2020) /Plan2020 (9.3.2021) /RebA2020

461004 poštnina

9.027,31

JS (PO)

10.000

10.000

100,00

7.701,59

77,02

461012 lektoriranje

2.115,90

JS (PO)

2.500

2.500

100,00

1.845,10

73,80

461011 prispevki
tisk in
461008 oblikovanje

448,60

JS (PO)

600

600

100,00

225,95

37,66

17.818,15

JS

20.000

18.000

90,00

14.229,50

79,05

33.100

31.100

93,96

24.002,14

77,18

Grajske novice - odhodki skupaj
posebni
VESELI
material in
DECEMBER
460910 storitve
okraševanje okrasitev
mesta
460911 Sevnica
čistilni
material in
460100 čiščenje
stroški
461901 varovanja
461004 poštnina
461000 oglaševanje
storitev
programskega
461009 izvajanja
460911 okraski in

29.409,96

3.608,58

JS (PO)

2.500

2.500

100,00

1.575,32

63,01

12.498,32

JS (PO)

15.000

15.000

100,00

14.475,28

96,50

295,41

JS (PO)

300

300

100,00

168,94

56,31

1.575,69

JS (PO)

1.550

1.550

100,00

1.402,96

90,51

0,00

JS (PO)

600

600

100,00

0,00

0,00

1.353,52

JS (PO)

2.000

2.000

100,00

1.148,86

57,44

6.336,92

JS (PO)

7.000

7.000

100,00

3.446,14

49,23

563,79

JS

2.000

2.000

100,00

60,43

3,02
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osvetlitev
objektov
Veseli december - odhodki skupaj
storitev
DRUGE
programskega
PRIREDITVE
461009 izvajanja
posebni
material in
460910 storitve

26.232,23

Druge prireditve-odhodki skupaj
tiskarske
OSTALO
461008 storitve
pisarniški
460600 material
časopisi in
strokovna
460500 literatura
telefon,
461003 internet

2.891,04

30.950

30.950

100,00

22.277,93

#DEL/0!

71,98

0,00

JS

0

#DEL/0!

2.891,04

JS

4.000

4.000

100,00

1.479,77

36,99

4.000

4.000

100,00

1.479,77

36,99

0,00

JS

500

500

100,00

462,12

92,42

4.474,51

JS (PO)

7.000

5.300

75,71

3.634,46

68,57

409,84

JS (PO)

500

500

100,00

435,48

87,10

6.617,90

JS (PO)

5.500

5.500

100,00

5.479,89

99,63

461004 poštnina

2.886,30

JS (PO)

3.500

3.500

100,00

2.449,86

70,00

461000 oglaševanje
oglaševanje
radio 461000 kompenzacije

5.053,39

JS

3.000

3.000

100,00

2.765,42

92,18

1.434,76

JS

3.000

3.000

100,00

2.750,00

91,67

4617 reprezentanca
stroški za
promocijo
zdravja na
delovnem
460916 mestu
material in
storitve za
splošno
460915 promocijo

4.199,41

JS

4.500

3.500

77,78

2.016,89

57,63

505,29

JS (PO)

2.000

2.000

100,00

1.141,58

57,08

10.683,48

JS

9.000

9.000

100,00

9.831,16

109,24

461020 spominki

0,00

TD

300

300

100,00

144,66

48,22

461037 spletna stran
čistilni
460100 material

67,56

JS (PO)

280

280

100,00

81,75

29,20

434,59

JS (PO)

800

1.500

187,50

1.553,82

103,59

468,73

JS (PO)

600

600

100,00

645,47

107,58

1.127,50

JS

1.500

1.500

100,00

1.588,75

105,92

4.035,86

JS (PO)

4.900

4.900

100,00

3.727,18

76,06

33,75

JS

9.000

9.000

100,00

2.428,02

26,98

6.515,32

JS (PO)

6.000

6.500

108,33

7.977,79

122,74

1.279,86

JS (PO)

3.000

3.000

100,00

3.255,35

108,51

1.527,02

JS (PO)

2.000

2.000

100,00

1.359,48

67,97

6.177,60

JS (PO)

1.500

3.900

260,00

3.248,00

83,28

5.032,42

JS (PO)

6.000

6.000

100,00

2.574,62

42,91

342,80

JS (PO)

700

700

100,00

174,50

24,93

2.278,95

JS

4.000

3.000

75,00

2.902,17

96,74

430,18

JS (PO)

2.500

1.500

60,00

1.251,21

83,41

112,13

JS (PO)

100

100

100,00

103,83

103,83

461901 varovanje
druga
461202 zavarovanja
461200 zavarovanje
stroški
46151 prevoza
vzdr. rač.
opreme in
461101 programov
tekoče
vzdrževanje 461103 druge opreme
tekoče
vzdrževanje
461100 objekta
revizorske
461306 storitve
sejnine svet
461606 zavoda
sejnine
programski
461605 svet
izobraževanje
461301 zaposlenih
izobraževanje
461301 zaposlenih
storitve plač.
461203 prometa
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bančne
461204 storitve
nakup
osnovnih
0409000 sredstev
odpisi
drobnega
4604000 inventarja
nagrade delovna
4655 praksa
drugi op.
odhodkivarstvo pri
461307 delu
drugi stroški
materiala in
460902 storitev
drugi stroški
materiala in
460902 storitev
zdravniški
pregledi
461905 zaposlenih
gorivo za
službeno
460202 vozilo
vzdrževanje
službenega
461108 vozila
vzdrževanje
osebnega
vozila za
prevoz
461110 potnikov
vzdrževanje
461111 šotora
vzdrževanje
461111 šotora
spletna stran
KŠTM posebni
material in
460910 storitev
PRENOS IZ
2019 461125 oprema pisarn

750,44

JS (PO)

550

550

100,00

410,75

74,68

11.576,00

JS (PO)

7.000

7.500

107,14

4.184,00

55,79

1.898,43

#DEL/0!

#DEL/0!

806,19

JS

500

500

100,00

109,99

22,00

1.720,59

JS (PO)

3.000

3.500

116,67

4.558,69

130,25

4.845,25

JS (PO)

4.500

3.000

66,67

4.915,65

163,86

3.033,60

JS

3.000

4.500

150,00

4.188,59

93,08

JS (PO)

0

250

#DEL/0!

209,00

83,60

1.195,49

JS (PO)

2.500

2.500

100,00

974,19

38,97

2.345,74

JS (PO)

3.000

3.000

100,00

2.502,64

83,42

1.424,36

JS (PO)

2.220

2.220

100,00

907,71

40,89

1.502,87

JS

2.000

2.000

100,00

0,00

0,00

3.922,65

JS (PO)

4.000

4.000

100,00

2.514,99

62,87

4.601,77

JS

5.000

5.000

100,00

3.591,06

71,82

5.600

#DEL/0!

5.517,09

98,52

ostalo - odhodki skupaj

105.752,53

118.950

119.100

100,13

98.567,81

82,76

Odhodki uprava JS (PO)

96.681,11

115.700

116.350

100,56

92.262,03

79,30

Odhodki uprava JS

56.028,65

71.000

74.100

104,37

53.920,96

72,77

Odhodki uprava TD

0,00

300

300

100,00

144,66

48,22

152.709,76

187.000

190.750

102,01

146.327,65

76,71

UPRAVA - ODHODKI SKUPAJ

JS
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PRILOGA 4
Grafi in tabele po posameznih dejavnostih
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KULTURNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE
Obisk Gradu Sevnica v letu 2020
(ter primerjava s preteklimi leti)

obisk 2015

obisk
2016

obisk
2017

obisk
2018

obisk
2019

obisk 2020

Predviden
mesečni
obisk
2021

november

50
61
89
301
1102
826
115
185
484
416
460

0
55
168
398
1098
1259
227
337
522
332
365

0
56
19
0
86
133
353
514
260
66
0

0
0
0
300
600
700
500
400
300
300
400

142

174

76
50
333
547
931
1011
313
335
691
622
401
84

111
276
517
1036
1283
1173
702
929
508
823
1007

december

149
89
264
712
1198
1283
258
471
634
702
499
206

60

0

100

SKUPNO
ŠTEVILO

4.231

4935

6465

5394

8425

1487

3600

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober

LETO

2020

Mesec

Brezplačni
ogledi

januar

0

februar

2

marec

0

april

0

maj

3

junij

33

julij

21

avgust

199

september
oktober

8
0

november

0

december

0

SKUPAJ

266

Nenapovedani
gosti

Napovedani gosti
domači

domači

tujci

Mesečni
obisk
2020

tujci

odrasli

otroci

odrasli

otroci

odrasli

otroci

odrasli

otroci

0
18
19
0
0
29
61
7
136
10
0
0
280

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
29
0
0
66
62
180
278
109
53
0
0
777

0
7
0
0
2
8
47
30
7
3
0
0
104

0
0
0
0
5
1
24
0
0
0
0
0
30

0
0
0
0
10
0
5
0
0
0
0
0
15

0
56
19
0
86
133
353
514
260
66
0
0
1487

Predviden
mesečni
obisk 2021
- DOMAČI

Predviden
mesečni
obisk
2021 TUJI

0

0

0

0

0

0

300

0

600

0

700

0

400

100

350

50

250

50

300

0

350

50

100

0

3350

250
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Objekt: Grad Sevnica
Prireditve in programski dogodki v letu 2020

Objekt: Grad Sevnica
Poroke v letu 2020
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Objekt: Grad Sevnica, Ajdovski gradec Sevnica
Animirani ogledi v letu 2020

Objekt: Grad Sevnica
Grajski vinograd v letu 2020
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Obisk Kulturne dvorane Sevnica v letu 2020
(ter primerjava s preteklimi leti)
LETO

2017

2018

2019

2020

2021

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov

Mesečni
obisk 2017

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov

Mesečni obisk
2018

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov

Mesečni
obisk 2019

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov

Mesečni
obisk 2019

januar

16

1.608

18

1.530

31

1.659

23

1.702

50

februar

22

2.804

40

3.395

36

3.772

40

3.716

50

marec

16

1.750

39

2.666

31

1.734

9

391

50

april

4

540

30

1.035

29

1.506

1

15

50

maj

8

1.060

24

1.011

29

1.707

3

95

50

junij

0

0

15

466

17

774

10

310

50

julij

2

25

0

0

1

30

1

20

0

avgust

0

0

0

0

0

0

2

50

0

september

8

630

0

0

9

524

15

355

500

oktober

10

960

26

1.144

26

1.642

10

265

1.500

november

23

2.697

32

2.643

35

3.024

4

60

2.500

december

19

2.509

30

3.220

35

3.031

4

85

3.000

SKUPAJ

128

14.583

254

17.110

279

19.403

122

7.064

7.800

Mesec

Objekt: Kulturna dvorana
Prireditve in programski dogodki v letu 2020
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Objekt: Kulturna dvorana
Abonma v letu 2020
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ŠPORTNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE
Obisk Športne dvorane v Sevnici v letu 2020
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)

KŠTM

zasedenost

zasedenost

zasedenost

2018

2019

2020

KŠTM

športne
turnirji,
vadbene
prireditve
ure
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november

128
119
150
110,5
99
47,5
0
25
89,5
126,5
132

10
16
14
8
6
3
0
7
6
22
26

OŠ
šolske
ure

126
96
120
108
120
84
0
0
120
110,00
110

KŠTM

KŠTM

športne
turnirji,
vadbene
prireditve
ure

129
126
113
77
78
55
0
43
109
128
138

6
12
10
3
4
2
0
2
11
17
6

OŠ
šolske
ure

168
112
168
152

KŠTM

plan 2021
OŠ

KŠTM

160

13
14
5
0
0
0
0
8,5
13
0
0

OŠ

140
140
70
0
105
105
0
0
143
77,00
0

december

117

12

110

124

8

128

19,5

0

0

SKUPAJ

1144

130

1104

1120

81

1480

795

53,5

780

1200
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KŠTM

športne
športne
turnirji, šolske
turnirji, šolske
vadbene
vadbene
prireditve
ure
prireditve
ure
ure
ure

142
135,5
55
0
37,5
61,5
0
81,5
158,5
84,5
19,5

160
120
0
0
168
144,00

KŠTM

zasedenost

stran 99

140

1220

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2020 do 31.12.2020

____________________________________________________________________________________________

Obisk Športnega doma v Sevnici v letu 2020
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)
zasedenost celega objekta
2018

število
uporabni
kov

število
mesečn
obiskov
a
alcev
uporab
na
av
priredit
urah
vah

zasedenost celega
objekta 2019

število
uporab
nikov

mese
čna
upora
ba v
urah

zasedenost celega objekta
2020

število
števil
število
obiskov
o
mesečna obiskov
alcev
upora uporaba alcev na
na
bniko
v urah
prireditv
priredit
v
ah
vah

januar

26

406

20

26

313

0

24

326

0

februar

345
426

300

382
415

500

25
22

358
169

400

300

29
31

0

marec

24
26

april

23

339,5

0

27

346

0

1

10

150

maj

20

316

2020

24

289

2000

7

54

0

junij

14

106,5

1200

17

119

1400

10

132,5

50

julij

5

28

0

3

15

20

4

14,5

0

avgust

66
244

1200

43
237

400

4
19

49,5
209

0

500

4
17

800

september

5
16

350

oktober

18

314

200

29

367

250

21

198,5

150

november

26

329,5

3500

32

295,5

2900

1

4,5

0

december

26

285,5

2600

30

314

1500

1

16

0

SKUPAJ

229

3206

11840

269

3136

9770

139

1542

1100

Športni dom

Mesec

2019
Sejna sobašportni dom

štev
število
mese
ilo
obiskov
čna
upo
alcev
upor
rab
na
aba v
niko
priredit
urah
v
vah

0

Športni dom

Prireditve

zasedenost celega
objekta - plan 2021

200

3000

6000

2020
Sejna sobašportni dom

Prireditve

Število
prireditev

število
obiskoval
cev

število
uporabnik
ov

Mesečn
a
uporab
a (v
urah)

število
uporab
nikov

1

0

0

24

326

1

1

0

0

8
9

0

0

5
0

11
0

400

500

358
169

1

1

25
22

0

0

0

0

1

10

0

0

2

150

5

2000

7

54

0

0

0

0

10

6

1400

10

132,5

3

6

1

50

0

0

5

20

4

14,5

1

4

0

0

0
2

0
8

3

800

2
2

6
3

0

400

49,5
209

0

1

4
18

1

350

367

4

10

2

250

21

195,5

2

3

0

150

32

300

2

3

7

2900

1

4,5

0

0

0

0

30

314

2

6

4

1500

1

16

0

0

0

0

269

3140

27

69

34

9770

138

1538,5

16

34

5

1100

Mese
število
čna
uporabnik upora
ov
ba (v
urah)

število
uporab
nikov

Mesečna
uporaba
(v urah)

januar

26

313

1

februar
marec

29
31

382
415

3
4

april

27

346

2

10

maj

24

289

2

4

junij

17

119

5

julij

3

15

avgust
september

4
17

43
237

oktober

29

november
december
SKUPAJ

Mesečn
Števil
a
o
uporab
prired
a (v
itev
urah)
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Obisk Bazena v Sevnici v letu 2020
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)
2017
Mesec

ODPR
TIH
DNI

2018

KOPALN
I DNEVI

ŠTEVILO
KOPALC
EV

ODP
RTIH
DNI

KOPAL
NI
DNEVI

2019

2020

ŠTEVI
ŠTEVILO
KOPAL ŠTEVILO
ODPRT
ODPRT KOPALNI
LO
KOPALC
NI
KOPALC
IH DNI
IH DNI
DNEVI
KOPAL
EV
DNEVI
EV
CEV

junij

8

1

1326

14

0

843

0

0

0

11

4

2031

julij

31

18

8867

30

11

5280

27

11

5799

31

15

6814

avgust

31
0

15
0

7232
0

30
4

18
0

7061
30

31
1

13
1

5895
202

31
6

15
0

5936
229

70

34

17425

78

29

13214

59

25

11896

79

34

15010

september
SKUPAJ

2017

Mesec

prod proda prod
ane
ne
ane
karte karte karte
otroš odras sezo
ke
li
nske

prodan
e karte
ostalo

prodan
e karte
otrošk
e

2018
pro
prod dan
prod
ane
e
ane
prodan
karte kar
karte
e karte
te - ostalo
odra sez
otroš
sli
ons
ke
ke

2019
prod
ane
karte
odra
sli

prod
ane
karte
sezo
nske

prod
ane
karte
ostal
o

prod
ane
karte
otroš
ke

2020
pro
prod dan prod
ane
e
ane
karte kar karte
te odra sez ostal
sli
ons
o
ke

junij

416

137

32

177

33

13

12

4

0

0

0

0

607

330

41

188

julij

1817

1254

26

1582

727

263

35

275

1420

935

34

988

1721

1204

18

707

avgust

1204
0

813
0

13
0

1205
0

2391
1

1700
1

16
0

1669
2

1358
41

835
52

9
0

919
126

1172
22

1154
40

1
0

988
26

3437

2204

71

2964

3152

1977

63

1950

2819

1822

43

2033

3522

2728

60

1909

september
SKUPAJ
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TURISTIČNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE
Obisk TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2020
Število izletnikov v okviru izletov ter obisk informativnih točk (ter primerjava s preteklimi leti)

realizacija 2018

realizacija 2019

info točka, TA in
TIP

izletniki
preko obiskane
TA
točke
domači
Doživljaj

tujci

realizacija 2020

info točka, TA in
TIP

izletniki
preko obiskane
TA
točke
domači
Doživljaj

tujci

info točka, TA in
TIP
izletniki
preko obiskane
TA
točke
domači
tujci
Doživljaj

Mesec

November

85
42
61
83
92
131
65
97
254
149
116

December

30

56

219

2

2

0

75

2

0

0

1205

4374

2540

258

927

2128

2384

159

356

952

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober

Seštevek
Skupaj

291

377

115

1084

221

44

594

185

17

526

269

11

0
0
21
93
38
158
40
4
112
408
51

249

214

5

42

180

4

207

201

2

296

122

10

306

141

18

531

176

19

192

235

11

4003

8

211

41

278

206

23

861

211

17

66

108

2

0
30
10
0
25
195
27
9
5
55
0

0

250

8

0

217

3

84

217

2

281

204

4

96

184

8

334

218

14

120

283

35

3470

0

44

3

180

111

7

10

74

0

390

146

0

31

103

0

54

222

4

97

144

2

165

96

0
25

0

940
1312
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Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2020
Analiza izletnikov preko TA Doživljaj - primerjalno s preteklim letom

MESEC

števi
lo
izlet
niko
v
prek
o TA
Doži
vljaj

LETO 2019
vrsta skupine - po osnovni značilnosti (starost,
interes)

števil
o
skupi
n

3.
življ
.
obd
.

šole
in
mladi

sin
dika
ti

sakral
ni tur.

intere
sno

družin
sko

terme,
agenc
ije

števil
o
izletni
kov
preko
TA
Doživl
jaj

LETO 2020
vrsta skupine - po osnovni značilnosti
(starost, interes)

števil
o
skupi
n

3.
življ.
obd.

januar

0

0

februar

0

30

1

30

marec

21

1

10

1

10

april

93

3

0

0

maj

24

3

junij

158

7

julij

40

1

4

2

september

112

3

oktober

avgust

408

10

november

51

2

december

2

1

SKUPAJ

913

33

21
48

40

2

43

20

20

20

96

2

40

49

57

232

47

207

63

147

inte
res
no

1
4

27

2

9

1

3

5

5

17

55

2

term
e,
agen
cije

25
195
25

2

25

49

90

244

4

11

6

2

6

0
356

56

12

1
18

0

0
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sin
dika
ti

195

4
57

šole
in
mla
di

stran 104

0

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2020 do 31.12.2020

____________________________________________________________________________________________

Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica
Prireditve in dogodki v letu 2020 - primerjalno s preteklimi leti

Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica
Poslovni partnerji v letu 2020 - primerjalno s preteklimi leti

Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica
Prodaja kart v letu 2020 - primerjalno s preteklimi leti
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Objekt: Sejem Sevnica in Kmečke tržnice
Obisk sejma in kmečke tržnice v letu 2020 ter primerjava s preteklimi leti
LETO

2018

2019
Kmečka tržnica

Sejem

2020
Kmečka tržnica

Sejem

Kmečka tržnica

Sejem

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

mesečna
zasedenost

Število
sejemskih
dni

januar

56

1

14

13

53

1

14

13

54

1

11

13

februar

14

1

15

12

34

1

15

12

63

1

11

12

marec

37

1

14

14

78

1

14

14

71

1

12

5

april

62

1

14

12

68

1

14

12

15

11

maj

64

1

15

14

64

1

15

14

16

12

junij

56

1

13

12

72

1

13

13

15

12

julij

57

1

14

12

75

1

14

13

14

14

avgust

51

1

15

14

68

1

15

14

52

1

13

12

september

47

1

17

13

67

1

17

12

54

1

13

13

oktober

62

1

18

13

52

1

18

13

58

1

14

13

november

69

1

17

13

62

1

17

14

13

12

Mesec

december

62

1

19

13

64

1

17

12

SKUPAJ

637

12

185

155

757

12

183

156

58

410

1

7

32

12

179

141
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Prodani izdelki
Lokacija: TA Doživljaj
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MLADINSKA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE
Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2020
Število obiskovalcev oz. udeležencev na prireditvah in dogodkih v okviru mladinske
dejavnosti (ter primerjalno s preteklimi leti)

2018

2019

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov
v MC

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov
v MC

mesečni
obisk
proste
aktivn.
v MC

Mesečni
obisk
(MLADINSKA
DEJAVNOST)

mesečni
obisk
proste
aktivn.
v MC

januar

8

555

februar

11

444

168

8

686

10

marec

7

576

208

april

7

485

maj

10

junij

2020

Mesečni
obisk
(MLADINSKA
DEJAVNOST)

Število
vseh
prireditev
in
dogodkov
v MC

mesečni
obisk
proste
aktivn.
v MC

Mesečni
obisk
(MLADINSKA
DEJAVNOST)

629

146

17

522

149

598

150

15

522

180

7

603

136

5

304

65

233

7

511

220

0

0

0

578

238

10

517

145

0

0

0

17

557

251

17

552

192

0

0

0

julij

16

569

274

16

562

218

18

552

0

avgust

11

0

81

11

0

850
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PREDLOG
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop., 41/07pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1 in
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
46/15-UPB, 17/17, 44/18), je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji, dne _______
sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o
določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoči družini
na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica,
v višini 20,81 EUR na efektivno uro.
2. člen
Občina Sevnica bo ceno socialno varstvene storitve subvencionirala v višini 15,61 EUR na
efektivno uro.
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subvencija občine znaša 17,18 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
6,76 EUR na efektivno uro.
5. člen
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 40
% in znaša 24,99 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,71 EUR na efektivno
uro, končna cena za uporabnika znaša 7,28 EUR na efektivno uro.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se od 1. junija 2021 dalje.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve
Pomoč družini na domu, številka 1224-0011/2020.
Številka: 1224-0001/2021
Sevnica, dne __________
Srečko Ocvirk
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1 UVOD
1.1

PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Obstoječi stanovanjsko - gostinski objekt Gostišča Panorama je že dlje časa zapuščen.
Lastnik ga želi obnoviti in mu omogočiti ustrezne pogoje za opravljanje centralne dejavnosti.
Objekt se bo rekonstruiral predvsem zaradi potrebne energetske sanacije. Ker se lokacija
nahaja v bližini OŠ Boštanj, je Občina Sevnica izkazala interes po vzpostavitvi dislocirane
enote vrtca z zagotavljanjem 4 oddelkov varstva predšolske vzgoje. Za te potrebe je
potrebno spremeniti tudi namembnost objekta.
Način urejanja na območju nameravane gradnje določa Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica, (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18
(v nadaljevanju: OPN), ki na območju nameravane gradnje določa enoto urejanja prostora (v
nadaljevanju: EUP) z oznako DB12.tm in namensko rabo CU (osrednja območja centralnih
dejavnosti), vendar pa s prostorsko izvedbenimi pogoji (v nadaljevanju. PIP) ne predvideva
objektov za vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki so sicer dopustne na predmetni namenski
rabi.
Glede na porast št. rojstva otrok ima Občina Sevnica prostorske težave zagotavljati ustrezne
kapacitete predšolske vzgoje. Do septembra mora nujno zagotoviti dodatne prostore vrtca.
Izdelana je bila Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih
investicij za naslednje obdobje (pripravila Občina Sevnica, septembra 2020), od koder izhaja
predlog zagotavljanja potrebnih kapacitet s spremembo namembnosti objekta na tej lokaciji.
Ker drugi postopki sprememb akta (SD OPN ali izdelava OPPN) ne omogočajo ustrezne
časovne realizacije, je edina možna varianta za zagotovitev ustrezne podlage prostorskega
akta za nameravano gradnjo lokacijska preveritev.
Za potrebe izvedbe investicijske namere se na podlagi 129. člena ZUreP-2 pristopi k
postopku LP. Izdela se elaborat LP, s katerim se za doseganje gradbenega namena utemelji
in določi odstopanje od pogoja OPN, ki določa dopustno vrsto objektov na predmetni
namenski rabi.
LP predstavlja pravno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja za
nameravan poseg ob izpolnjevanju ostalih PIP-ov.
1.1.1

Namen lokacijske preveritve:

Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (129. člen ZUreP-2)
1.1.2

Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša1:

Gradbena parcela na parc. št.: 452/3, 453/2 in del 456, vse k.o. 1381- Boštanj, v skupni
velikost cca. 2519 m2.
1.1.3

Kratek opis želenega posega:

Rekonstrukcija, prizidava in sprememba namembnosti objekta Panorama v Boštanju.
Stanovanjsko - gostinski objekt se energetsko sanira in prizida. Spremeni se mu
namembnost za potrebe vrtca z zunanjim igriščem in parkiriščem. Pobudnik za postopek
lokacijske preveritve je Občina Sevnica.

1

Prikaz območja LP na načrtu parcel, slika 6
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1.1.4

Navedba odstopanj od določb veljavnega prostorskega akta

Predmet LP je individualno odstopanje od PIP, ki določa dopustno vrsto objektov (točka 2.1.
66. člena in 95. člena OPN) in sicer, da se skladno s podrobnejšo namensko rabo prostora
dopusti tudi:
- 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
Na območju LP se za potrebe izvajanja dejavnosti P 85.10 Predšolska vzgoja dopusti
individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja o dopustnih tipih stavb na
območju enote urejanja prostora DB12.tm, določenega v točki 2.1. 66. člena in v 95.
členu OPN, in sicer na način, da se dopusti gradnja (sprememba namembnosti) vrtca,
ki se po veljavni klasifikaciji objektov klasificira kot 12630 stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo ob upoštevanju ostalih PIP OPN in pogojev Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).
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2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE
2.1

ŠIRŠE OBMOČJE

Lokacija LP se nahaja na zahodnem bregu reke Save, na vrhu manjše vzpetine, ob robu
stanovanjskega naselja Dolenji Boštanj.

Slika 1: Lokacija nameravane gradnje v širšem prostoru, vir:PISO

Slika 2: Lokacija nameravane gradnje v širšem prostoru (zračni posnetek), vir:PISO
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Obstoječ gostinski objekt Gostišča Panorama se nahaja v oddaljenosti le 150 m od OŠ
Boštanj, v sklopu katere se že odvija predšolska vzgoja kot enota Boštanj, Vrtca Ciciban
Sevnica.

Slika 3: Bližina OŠ Boštanj, vir: Google zemljevidi

2.2

OŽJE OBMOČJE

Predmetno zemljišče se nahaja vzdolž lokalne ceste LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj, na
vrhu hriba s pogledom na Sevnico. Zemljišče je oblikovano kot dvo-nivojski plato vzporeden
z lokalno cesto. V severnem delu zemljišča je zgrajen stanovanjsko-gostinski objekt.
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Slika 4: Pogled na Sevnico z območja LP

Slika 5: Območje nameravane gradnje, objekt Panorama, vir: PISO
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2.3

OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE

➢ Seznam zemljišč, na katere se lokacijska preveritev nanaša
Parc. št.:

452/3, 453/2, del 456, k.o. 1381 - Boštanj

Slika 6: Izvorno območje LP = območje LP , vir ZKP

Določitev območja LP je vezano tudi na območje PNRP in EUP. Gradbena parcela
obstoječega objekta po projektni dokumentaciji v izdelavi zajema poleg območja LP tudi
preostali del parc.št. 456, k.o. Boštanj.
Območje LP (in izvorno območje LP) je prikazano v grafičnem delu v točki 9. tega elaborata
in v vektorski obliki priloženo k LP, kjer je v opisnih podatkih podana tudi natančnejša
velikost območij.
Pobudnik LP je Občina Sevnica, ki bo uporabnik objekta.
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3 PREDSTAVITEV NAMERAVANEGA POSEGA
3.1

RAZVOJNE POTREBE DEJAVNOSTI2

Predšolska vzgoja je pomembno področje kognitivnega in socialnega razvoja vsakega
predšolskega otroka. Vključenost otrok v organizirano predšolsko vzgojo ima pomembne
pozitivne vplive na otrokov socialni in osebnostni napredek, hkrati pa organizirana
predšolska vzgoja posredno pozitivno vpliva na razvoj družbe in ugodno gospodarsko okolje.
Javni sistem izvajanja predšolske vzgoje v Sloveniji je med najkvalitetnejšimi v Evropi, zato
je pomembno zasledovanje cilja čim večje vključenosti otrok (95 % vključenost) v skladu z
Nacionalnim programom izvajanja predšolske vzgoje.
Izvajanje programov v vrtcih je strokovno in na visokem nivoju. Otroci imajo možnost
celovitega razvoja svojih sposobnosti, strokovni delavci imajo ustrezno znanje, organizirana
je kvalitetna prehrana otroka in možnosti za zdravo oblikovanje osebnosti.
Lokalna skupnost ima na področju vzgoje in izobraževanja obveznosti, ki jih opredeljuje
zakonodaja. Zakon o lokalni samoupravi med drugim določa pospeševanje vzgojno
izobraževalnih dejavnosti na območju posamezne občine.
Občina Sevnica stremi k širitvi mreže vrtcev, zato aktivno deluje v smeri odpiranja novih
kapacitet predšolske vzgoje. V kontekstu dostopnosti javne mreže vrtcev za vse prosilce
oziroma vlagatelje v zadnjem obdobju prihaja do oblikovanja čakalnih vrst za vpis v izbrani
vrtec.
Občina Sevnica izvaja predšolsko vzgojo samo v javnih vrtcih za vse otroke, ki izpolnjujejo
pogoje, skladno z zakonodajo. Na območju sevniške občine delujejo štirje samostojni javni
vrtci in sicer:
1. Vrtec Ciciban Sevnica z enotami:
- enota Centralni vrtec,Sevnica,
- enota Kekec, Sevnica,
- enota Bibarija, Loka pri Zidanem mostu,
- enota Boštanj, Boštanj,
2. Vrtec pri Osnovni šoli Krmelj,
3. Vrtec pri Osnovni šoli Šentjanž,
4. Vrtec pri Osnovni šoli Blanca.
Zaradi povečevanja odstotka vključenosti otrok v predšolsko varstvo in neenakomernega
naraščanja vključevanja otrok v predšolsko vzgojo, je občina pristopila k izdelavi strategije
razvoja predšolske in šolske vzgoje3 , ki je bila sprejeta na Občinskem svetu v septembru
2020. Razvoj predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v občini Sevnica za
obdobje naslednjih petih let (do leta 2025) predstavlja krovni razvojni okvir vzgoje in
izobraževanja v sevniški občini, tako na področju prostorskih kapacitet kot tudi razvoja
vsebinskih programov.
V občini Sevnica se je v zadnjih letih zelo povečeval vpis otrok v vrtce, kar pomeni, da se je
povečalo število oddelkov. Trenutno je oddelkov 42. Ker se povečuje število otrok v vrtcih, ki
so organizirani v sklopu šolskih objektov, se kaže posledično tudi večji vpis otrok v šole. Zato
je prostorski problem v nekaterih vrtcih že nastal in ga bo potrebno reševati skladno z
Vir: Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje (pripravila Občina
Sevnica, septembra 2020)
2
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možnostmi (premajhna kuhinja, premalo učilnic za izvajanje šolskega pouka, predvsem tam,
kjer so bile kombinacije, premalo garderob, sanitarij).
Pričakuje se, da se bo število vpisov otrok v vrtce še nekoliko povečevalo. Cilj je, da je 95 %
vključenost otrok. Na celotnem območju občine to pomeni, da se potrebujejo še dodatne štiri
igralnice.
Zadnja tri leta spremljajo večje število vpisanih otrok, kot pa je prostih mest. V mesecu
septembru tako ostane na čakalni listi za celotno občino v povprečju za dva oddelka otrok, ki
izpolnjujejo pogoje (starost otroka 11 mesecev). Prav tako je v mesecu marcu potreba po
dodatnem oddelku za otroke, ki takrat izpolnjujejo pogoje.
V predmetni Analizi je kot zaključek podan predlog investicij za naslednje obdobje. Ta je
narejen na osnovi analize, potreb, demografije, okvirnih finančnih ocen preteklih investicij.
V Osnovni šoli Boštanj se že odvija predšolska vzgoja Vrtca Ciciban Sevnica, Enota Boštanj,
in sicer dva oddelka drugega starostnega obdobja. V neposredni bližini šole na predmetni
lokaciji se predlaga najem štirih igralnic v objektu Panorama, in sicer dveh igralnic prvega
starostnega obdobja in dveh igralnic drugega starostnega obdobja, ki bodo skladne s
Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) – v nadaljevanju
»Pravilnik o vrtcih«.
3.2

INVESTICIJSKA NAMERA

3.2.1

Opis nameravane gradnje

- Vrsta gradnje
- Vrsta objekta
- Vrsta dejavnosti:

Rekonstrukcija, prizidava in sprememba namembnosti
12630 stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo
P 85.10 Predšolska vzgoja

V izdelavi je projektna dokumentacija:
1.
IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev), Prenova objekta Panorama
Boštanj, VR Projekti, Vladimir Rostohar s.p., št.proj. 200802, avgust 2020
2.
DGD, Prenova objekta Panorama Boštanj, VR Projekti, Vladimir Rostohar s.p.,
št.proj. 200802, februar 20213.
Projektna dokumentacija v izdelavi je izhodišče podatkov za LP.
Na območju LP se nahaja stanovanjsko - gostinski objekt Panorama4, ki je že dlje časa
zapuščen. Lastnik ga želi obnoviti in mu omogočiti ustrezne pogoje za opravljanje centralne
dejavnosti. Objekt se bo rekonstruiral predvsem zaradi potrebne energetske sanacije.
Občina Sevnica je izkazala interes po vzpostavitvi dislocirane enote vrtca z ureditvijo štirih
oddelkov predšolske vzgoje s spremljajočimi prostori, zunanjim igriščem, parkiriščem in
drugimi potrebnimi površinami za funkcioniranje stavbe.
Nameravana gradnja v osnovi ohranja gabarite obstoječega objekta.
Z rekonstrukcijo objekta se v notranjosti zagotovijo ustrezni prostori in komunikacije.
Prizidava se izvede v obliki sekundarnega kubusa – nadstrešek pred vhodom in nadzidava –
zaprtje obstoječe pokrite terase za potrebe skupnega prostora vrtca skladno z normativi
V fazi projektiranja lahko še pride do sprememb predstavljene investicijske namere ob izpolnjevanju pogojev drugih predpisov
in tudi skladnosti z ostalimi določbami OPN.
3

4

Opis obstoječega objekta v točki 4.2 tega elaborata
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»Pravilnika o vrtcih«. Na obstoječ gabarit je predviden nov nadstrešek, ki bo predstavljal
sekundarni kubus dimenzij 6,3x2,9 + 7,4x1,5 m. Sekundarni kubus terase je zgrajen v dveh
etažah K+1E, nadstrešek bo pritličen. Obstoječi balon se nadkrije. Torej, razen nadstreška
na zahodni strani nad vhodom, objekt ostaja znotraj obstoječih tlorisnih gabaritov.
Obstoječa streha se ne spremeni. Sekundarna kubusa - nov nadstrešek pred vhodom in
predvidena nadzidava objekta - imata predvideno ravno nepohodno streho s strešnim
vencem brez vidnih naklonskih strešin.
Zunanja ureditev se prilagodi novi dejavnosti objekta. Na Z strani se uredijo dostopi do
objekta z zbirnimi mesti. JV (med parkiriščem in dostavnim dvoriščem) se zgradi oporni zid
dolžine 7,5+13,9 in višine od 0,2 do 1,65 m. Za ureditev otroškega igrišča se nad obstoječi
zid ob V parcelni meji postavi nov zid dolžine 5,9+2,4+10,5+14,6+3,7+6,1 in višine 2,0 m.
Otroško igrišče se ogradi.
S predvidenimi posegi se orientacija stavbe in njegova umestitev na parcelo ne spremeni,
predvidena organizacija prostora je najbolj logična poteza obstoječega stanja lokacije.
Za potrebe vrtca je potrebno stavbi spremeniti namembnost.
3.2.2

Infrastruktura

Obstoječ objekt ima vse potrebne infrastrukturne priključke.
Ohranja se obstoječ dostop z lokalne ceste LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj. Parkirišče
se zagotovi v južnem delu parcele.
Parcela je komunalno opremljena s priključki na vodovodno, kanalizacijsko, elektro
energetsko in komunikacijsko omrežje. Skladno z novo zunanjo ureditvijo se uredi odvod
meteorne vode iz dvorišča, parkirišča in strehe nadzidanega dela objekta. Čiste meteorne
vode s strehe so preko peskolovov in zbiralnika stekajo v javno kanalizacijo (na podlagi GG
poročila ponikanje ni mogoče zagotoviti).
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3.2.3

Grafični prikazi investicijske namere

Slika 7: Situacija – zunanja ureditev
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Slika 8: Fasade objekta
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4 PRIKAZ IN ANALIZA STANJA PROSTORA
4.1
4.1.1

OBSTOJEČE STANJE
Ustvarjene danosti širšega območja

Orientacija pozidave tega območja sledi cesti in plastnicam. Po dejanski rabi so stavbe
večinoma stanovanjske z vmesnimi kmetijskimi objekti, ki jih dopolnjujejo še stavbe mešane
rabe (stanovanjska- obrt) ter mestoma še stavbe družbenega pomena (šola, vrtec), stavbe
za promet in izvajanje elektronskih komunikacij ter druge nestanovanjske stavbe. Osrednji
del naselja predstavljajo stanovanjski objekti, ostali se pojavljajo mestoma po zunanjem robu
naselja. Obravnavano zemljišče se nahaja na zahodnem robu naselja.

Slika 9: Grajena struktura prostora, vir:PISO

Dejavnosti območja: Na širšem območje se izvajajo mirne dejavnosti, ki ne presegajo III.
stopnje ravni hrupa. V največji meri je obravnavano območje stanovanjsko. Sledijo mu
kmetijska in obrtna dejavnost. Druge dejavnosti se izvajajo le posamezno.
4.1.2

Naravne danosti lokacije

Parcela je dvo-nivojski plato vzporeden z lokalno cesto. Zgornji nivo predstavlja pas ob cesti
na zahodni strani, nato se teren spusti na vzhodno stran.
4.2

OBSTOJEČE UREDITVE

Predmetno zemljišče se nahaja vzdolž lokalne ceste LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj, na
vrhu hriba s pogledom na Sevnico. Zemljišče je oblikovano kot dvo-nivojski plato vzporeden
z lokalno cesto. V severnem delu je zgrajen stanovanjsko-gostinski objekt Panorama.
Obravnavan objekt je po namembnosti stanovanjsko - gostinski objekt. Severna polovica
objekta je stanovanjska hiša, južna je gostinski lokal s prenočišči. Stanovanjski objekt je v
celoti podkleten, gostinskemu lokalu je bila ob južno fasado dozidana podkletena terasa s
povezavo na obstoječi balkon.
Objekt je zgrajen v štirih etažah K+2E+M, sestavljenega tlorisa dimenzij (10,8x13,4 + 4,1x1,5
m) + (13,4x9,00 + 6,3x1,5 + 9,9x 4,3 m) + (18,1x4,1 + 3,2x10,8 m). Streha je dvokapnica v
dveh nivojih, naklona 40°, s trapezno frčado in opečno kritino.
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Okolica objekta je zapuščena, vhodno dvorišče je tlakovano.
Na parcelo vodita dva cestna priključka neposredno iz lokalne ceste, en v severnem in en v
južnem delu parcele.
Za zgrajen objekt je bilo izdano več gradbenih dovoljenj:
- 351-393/75-3 iz dne 20.6.1978,
- 351-391/75-3 iz dne 21.6.1982,
- 351-393/75-3 iz dne 13.1.1987
in uporabno dovoljenje za gostinski del objekta:
- 351-393/75-3 iz dne 18.3.1987

Slika 10: Pogled z Z smeri, s smeri lokalne ceste - glavna, vstopna fasad

Slika 11: Pogled z JZ smeri, terasa
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Slika 12: Pogled z JV smeri, terasa in balkon

Slika 13: Pogled z V smeri

Slika 14: Pogled z SV smeri

Elaborat LP / PIP / EUP DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj / dopolnitev MOP

Stran 19 od 40

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., mateja@mmundus.si, www.mmundus.si
4.3
4.3.1

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST OBMOČJA
Priključevanje na infrastrukturo

Območje LP je komunalno opremljeno.
Ohranja se obstoječ dostop z lokalne ceste LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj.
Parcela je komunalno opremljena s priključki na vodovodno, kanalizacijsko, elektro
energetsko in komunikacijsko omrežje. Urejen je odvoz odpadkov.
4.3.2

Varovalni pasovi

Območje LP se po javno dostopnih podatkih nahaja v naslednjih varovalnih pasovih
infrastrukturnih omrežij:
Tabela 1: Območja varovalnih pasov – komunalna oprema, vir: PISO

SISTEM / OMREŽJE
Cestno omrežje
Vodovodno omrežje
Omrežje komunalne in padavinske
vode5
Omrežje elektroenergetskih vodov
Omrežje zemeljskega plina
Omrežje daljinskega ogrevanja
Komunikacijsko omrežje

DA
DA
DA

OPOMBA:
LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj

DA
NE
NE
DA

Slika 15: Obstoječa infrastruktura, vir:PISO

5

Podatek s projektne dokumentacije
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Za nameravano gradnjo (sprememba namembnosti) niso potrebni novi priključki in ne
terja povečanja odjemnih kapacitet.
Območje LP sega v varovalni pas lokalne ceste, vodovodnega, kanalizacijskega,
elektroenergetskega in telekomunikacijskega voda.

4.4

VARSTVENI režimi

Obravnavana lokacija se ne nahaja na območju varstva narave, kulturne dediščine ali
vodovarstvenem območju.
4.5

ZBIRNA UGOTOVITEV VPLIVA NA VAROVALNE PASOVE INFRASTRUKTURE IN
VARSTVENE REŽIME

Sprememba namembnosti objekta ne bo bistveno vplivala na gabarite objekta in s tem
na pojavnost objekta v prostoru.
Za nameravano gradnjo niso potrebni novi priključki in ne terja povečanja odjemnih
kapacitet.
LP se ne nanaša na PIP, ki določajo pogoje za infrastrukturo.
Predmetno individualno odstopanje od PIP nima vpliva na infrastrukturno opremljanje.
Območje LP sega na varovalne pasove infrastrukturnih omrežij. Uskladitev posegov v
varovalne pasove infrastrukture zagotavlja postopek LP (mnenja NUP) in podajanje
mnenj k projektni dokumentaciji pristojnih organov.
Območje LP se ne nahaja na območju varstvenih režimov.
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5 IZVLEČEK IZ VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA
5.1

VELJAVNI PROSTORSKI AKT

Na območju obravnave je v veljavi Občinski prostorski načrt občine Sevnica – OPN:

5.2

-

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, (Uradni list RS, št.
94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18).

-

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov:

ni dodeljena

STRATEŠKI DEL OPN

6. člen OPN postavlja vizijo 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.
8. člen OPN opredeljuje cilje in prioritete prostorskega razvoja občine.
»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:
…
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju
družbenih dejavnosti,…«
Dopustno individualno odstopanje od PIP po tej LP sledi strateškim umeritvam OPN.
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5.3
5.3.1

IZVLEČEK IZ IZVEDBENEGA DELA OPN
Namenska raba

Slika 16: Območje LP Izsek iz grafičnega dela OPN, PNRP, vir: PISO

Enota urejanja prostora:
Namenska raba:
Način urejanja:

DB12
CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti
PIP OPN
*.tm (*.tm- gradbene enote trško-mestne hiše –
3.4.2.2.08 OPN)

Obravnavano zemljišče po namenski rabi spada v površine osrednjega območja centralnih
dejavnosti (CU), z oznako enote urejanja prostora (EUP) DB12.tm. Vpeto je med
povezovalno cesto, pasom zelenih površin in stanovanjskim območjem. Območje v
neposredni bližini zaokroži še eno manjše območje centralnih dejavnosti (CU) in manjše
energetsko območje (E), proti zahodu se nadaljujejo kmetijska zemljišča z večjo površino
ravninskega terena.
Območje LP (in izvorno območje LP) na izseku PNRP iz OPN je prikazano v grafičnem delu
v točki 9. tega elaborata in v vektorski obliki priloženo k LP, kjer je v opisnih podatkih podana
tudi natančnejša velikost območij.
5.3.2

PIP, OPN

V nadaljevanju so povzeta tista določila, ki se nanašajo na vrsto dejavnosti in spremembo
namembnosti objekta.
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➢ 66. člen (3.4.2.2.08) *.tm-GE trško-mestne hiše
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PIP, ki v točki 2.1 določa dopustne glavne stavbe na GE, ne določa kot dopustne tudi
objekte klasificirane kot 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo, kar je predmet nameravane gradnje.
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➢ 95. člen OPN (3.4.3.6.08)– trško-mestna hiša

PIP, ki v četrti vrstici določa tipe objektov, prav tako med dopustnimi tipi ne
opredeljuje vrste objekta klasificiranega kot 12630 stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, kar je predmet nameravane gradnje.
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5.4

DRŽAVNI PROSTORSKI AKTI

Na območju LP ni sprejetega državnega prostorsko izvedbenega akta.
5.5

IZVEDENE LOKACIJSKE PREVERITVE

Izvedena LP na območju EUP: /
Na obravnavanem območju ni izvedenih LP po zadnji posodobitvi veljavnega OPN.
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6 INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PIP
6.1

PIP, KI JE PREDMET LP

66. člen OPN – Dopustni tipi stavb na GE, 2.1. Glavne stavbe – tip: Trško mestna-hiša
95. člen OPN – Tip objektov
Izvleček PIP je naveden v točki 5.3.2 tega Elaborata
6.2

PREDLOG ODSTOPANJA OD PIP

Na območju LP se za potrebe izvajanja dejavnosti P 85.10 Predšolska vzgoja dopusti
individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja o dopustnih tipih stavb na
območju enote urejanja prostora DB12.tm, določenega v točki 2.1. 66. člena in v 95.
členu OPN, in sicer na način, da se dopusti gradnja (sprememba namembnosti) vrtca,
ki se po veljavni klasifikaciji objektov klasificira kot 12630 stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo, ob upoštevanju ostalih PIP OPN in pogojev Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS,
št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).

6.3

OBRAZLOŽITEV ODSTOPANJA OD PIP

Z investicijsko namero rekonstrukcije obstoječega stanovanjsko - gostinskega objekta se
spremeni tudi namembnost objekta za potrebe ureditve enote vrtca. Nameravan poseg je
predstavljen v točki 3. tega elaborata.
Na območju LP je z OPN določena podrobnejša namenska raba CU - Osrednja območja
centralnih dejavnosti, kamor sodijo »območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno
za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih,
izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje6«.
Predvidena vrsta objekta 12630 stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo je
skladna s namenom podrobnejše namenske rabe. Predmetna lokacija skupaj z obstoječim
območjem OŠ Boštanj tvori jedro vzgojno izobraževalnega programa stanovanjskega
območja Boštanja in širše.
Glede na sprejeto strategijo razvoja vzgojno-izobraževalnega programa (predstavljena v
točki 3.1. tega elaborata) in strateškimi usmeritvami OPN (izvleček v točki 5.2. tega
elaborata) se z individualnim odstopanjem od PIP zagotavlja izpolnjevanje ciljev občine in
zagotavljanje ustrezne javne družbene infrastrukture.
Kot izhaja iz opisa investicijske namere (točka 3.2. tega elaborata) in opisa skladnosti s PIP
(točka 6.5. tega elaborata) objekt zaradi spremembe namembnosti ne bo imel večjega vpliva
na pojavnost v prostoru, infrastrukturo in okolje. Z obnovo zapuščenega objekta pa bo
prispeval k izboljšanju podobe naselja.

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
6
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6.3.1

Ustreznost lokacije za opravljanje dejavnosti

V neposredni bližini se nahaja Osnovna šola Boštanj (kjer se že izvaja predšolska vzgoja)
tako, da je šolska pot že urejena s pločnikom in cestnimi oznakami. Cesta s pločnikom je
izvedena tudi mimo obravnavane lokacije proti zelenim površinam in gozdu, v smeri proti
Dolenjemu Boštanju.

Slika 17: Obstoječa urejena šolska pot

Obravnavano zemljišče neposredno meji na stanovanjsko območje in območje zelenih
površin, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta maksimalno
dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja.
Velikost zemljišča zagotavlja najmanj 25 m2 zemljišča / otroka, v neposredni bližini vrtca pa
je tudi ogromno zelenih površin, ki jih je mogoče uporabljati za igro.
Na obravnavanem zemljišču bo zagotovljeno najmanj 19 parkirnih mest, od tega dva mesta
za invalide. Zagotovljeno bo tudi gospodarsko dvorišče za dovoz in obračanje dostavnih
vozil, parkiranje službenih vozil, zbirni in odjemalni prostor za odpadke, skladišče (cisterne
ipd.) za kotlovnico. Gospodarsko dvorišče je zasnovano po veljavnih predpisih.
6.4

VPLIV ODSTOPANJA OD PIP

Sprememba namembnosti objekta bi lahko imela vpliv na PIP, ki določa ustrezno število
parkirnih mest, kar pa še podrobneje določa »Pravilnik o vrtcih«. Ta pravilnik podrobneje
določa tudi druge pogoje za vrtce, vezane ustreznost lokacije (točka 6.3.1 tega elaborata).

Z LP dopustno odstopanje od PIP nima vpliva na druge PIP.
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➢ DODATNI PIP
V kolikor se izkaže potreba, se z LP skladno s prvim odstavkom 129. člena ZUreP-2 določijo
dodatni PIP-i za izvedbo investicijske namere.
Ob individualnem odstopanju od PIP dopustnih vrst objektov nameravana gradnja izpolnjuje
pogoje ostalih PIP. Glede na značilnosti nameravane gradnje pa določitev dodatnih pogojev
ni potrebna.
Z LP določitev dodatnih PIP ni potrebna.

6.5

SKLADNOST Z OSTALIMI PIP

Nameravana gradnja je skladna z ostalimi določili PIP OPN in s pogoji »Pravilnika o vrtcih«,
kot je podrobneje utemeljeno v Izseku iz DGD za lokacijsko preveritev v prilogi P1 k
elaboratu..
Nameravana gradnja odstopa v nekaterih pogojih OPN v delu, kjer je skladna z veljavnim
gradbenim dovoljenjem (višinski gabarit objekta, členjenost objekta ipd.) in v delu zaradi
zagotavljanja izpolnjevanja pogojev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16
in 20/17) – dopustnost ograj.
Nameravana gradnja bo skladna z ostalimi PIP OPN.
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7 UTEMELJITEV SKLADNOSTI PREDLOGA ZA IZVEDBO
POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-2
7.1

NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE

Zap.
127. člen ZUreP-2
št.
1

7.2

Skladnost (preverba, utemeljitev)

Lokacijska preveritev je instrument
prostorskega načrtovanja, s katerim
se:
– za namen izvajanja gradenj
prilagodi in določi natančna oblika
ter velikost območja stavbnih
zemljišč na posamični poselitvi;
– za doseganje gradbenega
namena prostorskega izvedbenega
akta dopušča individualno
odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev kot so določeni
v tem aktu;
– za namen smotrne rabe ter
aktivacije zemljišč in objektov, ki
niso v uporabi, omogoča začasno
rabo prostora.

Gradbeni namen prostorskega akta na območju LP je
zagotavljanje površin za umeščanje centralnih
dejavnosti.
Na območju stoji opuščen stanovanjsko – gostinski
objekt.
Z LP določenim dopustnim odstopanjem od PIP se
omogoči izvajanje centralne dejavnosti (predšolska
vzgoja) na predmetni lokaciji, kar je gradbeni namen
OPN.
S predmetno LP se za doseganje gradbenega namena
prostorsko izvedbenega akta dopušča individualno
odstopanje od PIP-ov, določenih v OPN, skladno z
določenim namenom LP v drugi alineji 127. člena
ZUreP-2.

UTEMELJITEV GLEDE NAMENSKE RABE PROSTORA

Skladno s Priporočili MOP7 odstopanje od posameznih PIP ne sme služiti takim
spremembam PIP, ki bi zahtevale drugačno namensko rabo prostora.
OPN za obravnavano EUP DB12.tm predvideva namensko rabo CU - osrednja območja
centralnih dejavnosti, kjer gre »pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih,
upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih
dejavnosti ter bivanje, kar pomeni, da je nameravana gradnja izrecno skladna z namero
prostorske izvedbene regulacije in ni videti, da bi kakorkoli povzročala konflikte v prostoru«.
Nameravana gradnja je skladna s podrobnejšo namensko rabo. Predlagana
odstopanja ne zahtevajo drugačne namenske rabe prostora.
7.3

UTEMELJITEV POSTOPKA LP PO ZUreP-2

Pri utemeljevanju v nadaljevanju gre za tehtanje pomena PIP in posledic odstopa od njega, s
pomenom investicijske namere investitorja. Vezano na v prejšnji točki omenjena Priporočila
MOP izhaja, da mora pri presoji dopustnosti odstopanja od PIP biti presoja, ali so odstopanja
še vedno skladna z namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v
prostoru.
Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve, Ministrstvo za okolje in prostor, 23.11.2018, na 5. strani
utemeljeno opozarjajo, da z odstopanjem od posameznih PIP ni mogoče določiti takih sprememb, ki bi zahtevale
drugačno namensko rabo prostora.
7
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V času priprave OPN ni bilo mogoče predvideti tolikšnega porasta potreb po zagotavljanju
predšolskega varstva. Izdelana je bila Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt
razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje, ki je bila kot neke vrste strateški dokument
sprejeta septembra 2020 na Občinskem svetu. Ta dokument v zaključku med drugim
opredeljuje potrebno vzpostavitev 4 dodatnih oddelkov do jeseni na tej lokaciji. Podrobneje
so razvojne potrebe opisane v točki 3.1 tega elaborata.
Znotraj obstoječih kapacitet šol to ni mogoče, saj se tudi tu kaže potrebno povečanje
kapacitet. Glede na družbene potrebe in zaradi narave dejavnosti je potrebno zagotoviti
dodatne kapacitete v bližini OŠ Boštanj. Stavbno zemljišče OŠ je pozidano. V neposredni
bližini ni drugih primernih zemljišč.
Predmetna lokacija je že namenjena centralnim dejavnostim. Ker v času priprave OPN niso
bile znane tolikšne potrebe, med dopustnimi objekti ni navedene vrste objekta, namenjenega
predšolski vzgoji.
Lokacija se nahaja le 150 m od OŠ, s katero ju že povezuje varna šolska pot. Lokacija je
ustrezna tudi z drugih vidikov – glej tudi točko 6.3.1.
Poleg tega se bo ob rekonstrukciji omogočila tudi sprememba namembnosti objekta in s tem
sanacija območja – obnova zapuščenega objekta. Glede na obstoječo lokacijo in stanje
objekta, sprememba namembnosti objekta ne bo povzročila bistveni sprememb gabaritov in
s tem ne bo imela vpliva na strukturo naselja.
Objekt spremenjene namembnosti bo izpolnjeval tudi vsa ostala določila PIP OPN. Glede na
obstoječe stanje in glede na vplive, povezane z izvajanjem dejavnosti, pa objekt ne bo imel
bistvenega vpliva.
Z dopustnim odstopanjem se omogoči zagotavljanje ustrezne družbene infrastrukture, kar je
v javnem interesu. Hkrati se sanira zapuščen objekt.
V primeru umeščanja tovrstne družbene infrastrukture na drugo zemljišče, je to mogoče le s
spremembo namembnosti iz kmetijskih zemljišč, kar je časovno neprimeren postopek. Za
investitorja pa pomeni nesorazmerne stroške gledajoč celotno investicijo. Za prostor pa bi
takšna rešitev pomenila neracionalno rabo, kar ni skladno s temeljnimi načeli urejanja
prostora. Ob tem pa bi hkrati ostajalo območje obstoječega objekta zapuščeno (degradirano)
območje.
S spremembo namembnosti obstoječega objekta se skladno z načeli urejanja prostora daje
prednost prenovi.
Ob tehtanju posledic odstopanja od PIP in pomenu investicijske namere se kaže
upravičenost spremembe predmetne namembnosti objekta na predmetni lokaciji.
Zap.
št.
4

8
9

tretji odstavek 129. člena
ZUreP-2

Skladnost (preverba, utemeljitev)

(3) Ne glede na prvi in drugi
odstavek tega člena lahko občina
dopusti odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na obstoječih
zakonito zgrajenih objektih na
stavbnih zemljiščih tudi v primeru,
če:

Zaradi zagotavljanja bistvenih zahtev se obstoječ
zakonito zgrajen objekt8 rekonstruira in v manjši meri
prizida (nadzidava). Z LP se dopustni individualno
odstopanje od PIP, s katerim se omogoči sprememba
namembnosti objekta v vrtec. Predmetna sprememba
namembnosti objekta je skladna z namensko rabo9.

navedba dovoljenj v točki 4.2 tega elaborata
utemeljitev v točki 7.2 tega elaborata
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gre za rekonstrukcijo ali
prizidavo obstoječega objekta, ki
pomeni spremembo gabaritov,
oblike, namembnosti ali zunanjega
videza obstoječega objekta zaradi
uskladitve z bistvenimi zahtevami,
kot jih za objekte določajo predpisi,
ki urejajo graditev;
gre za nadomestno gradnjo,
ki pomeni manjše odstopanje glede
lege, gabaritov, oblike,
namembnosti in zunanjega videza
objekta, ki ga nadomešča, če je to
potrebno zaradi varovanja javnega
interesa;
investicijska namera
predvideva izvedbo pomožnih
objektov, ki jih prostorski izvedbeni
pogoji ne dopuščajo, če se z njimi
dosega boljša funkcionalnost
obstoječih objektov.

Iz navedenega sledi, da je predmetna LP utemeljena v
prvi alineji tretjega odstavka 129. člena ZUreP-2.

➢ Obrazložitev
Bistvene zahteve objekta so določene v 15. členu Gradbenega zakona Uradni list RS, št.
61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP). Bistvene zahteve za objekte so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mehanska odpornost in stabilnost,
varnost pred požarom,
higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
varnost pri uporabi,
zaščita pred hrupom,
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
univerzalna graditev in raba objektov,
trajnostna raba naravnih virov

Opis zagotavljanja bistvenih zahtev:
-

-

-

Objekt se energetsko sanira – stavbni ovoj – dodatna izolacija, stavbno pohištvo.
Objekt je požarno zahteven. V projektni dokumentaciji se bodo predvidele ustrezne
tehnične rešitve.
Stavba in ureditve bodo omogočale dostop gibalno oviranim osebam – zunanje klančine,
2PM za invalide, v notranjosti dvigalo čez vse etaže in ustrezne dimenzije vrat idr.
Obstoječ objekt ni potreben statične sanacije. Zaradi posegov v nosilno konstrukcijo –
preboji in odstranitve notranjih nosilnih sten, prizidava) bo izdelan načrt gradbenih
konstrukcij.
Glede na dejavnost objekta v času uporabe mejne vrednosti hrupa na okolico ne bodo
presežene, za kar se izdela tudi Elaborat gradbene akustike v fazi PZI. Izvedla se bo
ustrezna zaščita pred hrupom, predvsem med posameznimi uporabniki (skupinami), med
etažami in ob dvigalu.
Ogrevanje ostaja kot je obstoječe (kurilno olje), ker je že predvidena izgradnja plinovoda
in priključitev na plin.
Preko ceste je zgrajena trafo postaja. Njen vpliv EMS je do 2,0 m. Od TP, preko
obravnavanega zemljišča pa poteka električni vod SN20KV. Vpliv EMS sega 1,0 m na
vsako stran od kablovoda. Prekomernega vpliva na objekt se ne predvideva. Hrup, ki ga
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povzroča bližnja TP ima vplivno območje 4,0 m od vira hrupa. Najmanjši odmik med
objektoma je 32,4 m, zato prekomernega vpliva na obravnavan objekt ne bo glede
hrupnosti ne bo. Objekt ne bo imel posebnega vpliva na svetlobno onesnaževanje.
Osvetljen bo vhod v objekt in parkirišče samo v času uporabe objekta.

Bistvene zahteve objekta se bodo podrobneje opredelile v projektni dokumentaciji in
izhajajo iz različnih podzakonskih aktov.

7.4

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA DOPUSTNOST INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA

Zap. četrti odstavek 129. člena
št. ZUreP-2
5

(4) Individualno odstopanje je
dopustno, če:

6

– ni v nasprotju z javnim interesom
in cilji prostorskega razvoja občine,

Skladnost (preverba, utemeljitev)

Splošno: Za zagotavljanje javnega interesa, ki je lahko
opredeljen tudi kot splošen interes organizirane širše
skupnosti oziroma dobrobit širše javnosti, ki je nad
interesom oziroma koristjo posameznika, je v postopku
obravnave LP tudi javna obravnava in seznanitev o
postopku LP lastnikov sosednjih zemljišč.
Glede na sprejeto strategijo razvoja vzgojnoizobraževalnega programa (predstavljena v točki 3.1.
tega Elaborata) in strateškimi usmeritvami OPN
(izvleček v točki 5.2. tega elaborata) se z individualnim
odstopanjem od PIP zagotavlja izpolnjevanje ciljev
občine in zagotavljanje ustrezne javne družbene
infrastrukture.
Skladno z ZUreP-2 je v javnem interesu tudi doseganje
ciljev urejanja prostora.
Cilji prostorskega razvoja občine so opredeljeni v
strateškem delu OPN (točka 5.2. tega elaborata).
Dopustno individualno odstopanje od PIP po tej LP sledi
strateškim umeritvam OPN.
Odstopanje od PIP omogoča gradnjo, ki sledi namenu
te EUP, ki območje namenja centralnim dejavnostim,
kar vrtec vsekakor je. Predlagano odstopanje je torej
tudi po tem vidiku izrecno v skladu s cilji prostorskega
razvoja, kot izhajajo iz OPN.
Iz navedenega izhaja, da predmetno individualno
odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji
prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz prve
alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.

7

– se z njim lahko doseže gradbeni

Z individualnim odstopanjem od PIP po tej LP se
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namen prostorskega izvedbenega
akta ob hkratnem upoštevanju
drugih
prostorskih
izvedbenih
pogojev, nameravana gradnja pa
ne bo spremenila načrtovanega
videza
območja,
poslabšala
bivalnih in delovnih razmer na njem
in povzročila motečega vpliva na
podobo naselja ali krajine,

doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta
(zagotavljanje površin za umeščanje centralnih
dejavnosti), pri tem pa se upoštevajo drugi PIP, kar je
podrobneje obrazloženo v točki 5.3.2 tega elaborata.
Pri tem nameravana gradnja:
a) ne bo spremenila načrtovanega videza območja;
Sprememba namembnosti bistveno ne bo vplivala na
gabarit obstoječega legalnega objekta in s tem na
načrtovan videz območja;
Gradnja ne bo spremenila videza območja tudi zaradi
upoštevanja drugih PIP - glej tudi točko 6. tega
elaborata, kjer je obrazloženo in utemeljeno individualno
odstopanje od PIP in skladnost z ostalimi PIP.
b) ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na njem;
Zaradi same pozicije predmeta LP v odnosu do drugih
objektov (obstoječih ali predvidenih) objekt ne bo imel
bistvenih vplivov na okolico. Z zagotavljanjem potrebne
družbene infrastrukture pa se celo izboljšujejo bivanjske
razmere, gledano širši kontekst.
c) ne bo povzročila motečega vpliva na podobo naselja
ali krajine; individualno odstopanje ne bo spremenilo
načrtovanega videza območja, kot je utemeljeno v
alineji a) te točke in posledično predmetno individualno
odstopanje ne bo imelo motečega vpliva na podobo
naselja ali krajine.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz druge
alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.

8

– ne zmanjšuje možnosti pozidave
sosednjih zemljišč

Nameravana gradnja je predvidena znotraj gradbene
parcele obstoječega objekta in ne posega na druga
nepozidana stavbna zemljišča. Prav tako upošteva
varovalne pasove infrastrukture, zato nima vpliva na
pozidavo sosednjih zemljišč in ne zmanjšuje možnosti
pozidave le-te.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz tretje
alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.

9

– ni v nasprotju s pravnimi režimi ali
sprejetimi državnimi prostorskimi
izvedbenimi akti.

Pravni režimi se nanašajo na podatke o pravnem stanju
v prostoru, konkretno o javnopravnih omejitvah, ki so
namenjene varovanju javnega interesa na specifičnih
področjih. Gre za omejitve rabe prostora, ki jih določajo
npr.:
a) prostorski akti, ki predpisujejo namensko rabo
prostora in določajo dovoljene posege v prostor.
Na območju LP ni sprejetega državnega
prostorskega izvedbenega akta.
Točka 5 tega elaborata podaja ključne vsebine
OPN in upoštevanje pogojev iz OPN.
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b) varstveni režimi, ki so naslednji:
- režimi varstva naravnih dobrin in naravnih virov
(območja najboljših kmetijskih zemljišč, vodna
zemljišča, varovanih gozdovi, vodni viri),
- predpisi, ki na varstvenih, zavarovanih, degradiranih,
ogroženih in drugih območij vzpostavljajo poseben
pravni režim,
- predpisi in akti o varstvu kulturne dediščine in
ohranjanju narave v prostoru
Točka 4.3 tega elaborata navaja varstvene režime.
Kot izhaja iz točke 4.4 tega elaborata se območje
LP ne nahaja na območju varstvenega režima.
c) predpisi o določitvi varstvenih pasov ob objektih
gospodarske javne infrastrukture.
Točka 4.2 tega elaborata navaja infrastrukturno
opremljenost
območja
in
zagotavljanje
infrastrukture.
Za nameravano gradnjo niso potrebni novi
priključki in ne terja povečanja odjemnih kapacitet.
LP se ne nanaša na PIP, ki določajo pogoje za
infrastrukturo. Predmetno individualno odstopanje
od PIP nima vpliva na infrastrukturno opremljanje.
Območje LP sega na varovalne pasove
infrastrukturnih omrežij. Uskladitev posegov v
varovalne
pasove
infrastrukture
zagotavlja
postopek LP (mnenja NUP) in podajanje mnenj k
projektni dokumentaciji pristojnih organov.
Individualno odstopanje ni v nasprotju s pravnimi režimi
ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.
Glede na navedeno je izpolnjen pogoj iz četrte
alineje četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2.

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da ne obstoji nobena od ovir iz četrtega
odstavka 129. člena ZureP-2, zaradi katere ne bi bilo mogoče dovoliti odstopanja od
PIP, ki ga predlaga obravnavana LP.
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8 VIRI
➢ Seznam podatkovnih virov:
-

Google zemljevidi
Atlas okolja
Naravovarstveni atlas
Register nepremične kulturne dediščine
E-prostor: http://www.e-prostor.gov.si/
E-geodetski podatki, GURS: https://egp.gu.gov.si/egp/
PIS - Prostorski informacijski sistem: http://www.pis.gov.si/,
http://storitve.pis.gov.si/pis-jv/evidenca_stavbnih_zemljisc.html

Pregled podatkov po virih: februar, 2021.
➢ Seznam uporabljene dokumentacije pri pripravi elaborata:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev, ki jih je izdal MOP dne 23.11.2018,
Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje (pripravila Občina Sevnica, septembra 2020),
Strokovne podlage za opredelitev potreb in določitev prostorskih pogojev za
umestitev novih dejavnosti v EUP z oznako DB12.tm »OBJEKT PANORAMA«, VR
projekti, Vladimir Rostohar s.p., št. proj. 200802-SP, november 2020
IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev) Prenova objekta Panorama
Boštanj, VR Projekti, Vladimir Rostohar s.p., št.proj. 200802, avgust 2020
DGD, Prenova objekta Panorama Boštanj, VR Projekti, Vladimir Rostohar s.p.,
št.proj. 200802, februar 21
− Izsek iz DGD za lokacijsko preveritev (v Prilogi 1 tega Elaborata)
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17)
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GRAFIČNI DEL

Digitalne priloge:
1_obmocje LP
2_izvorno_obmocje_LP_na OPN
3_izsek_iz_ZKP_TM
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9 PRIKAZI OBMOČIJ
9.1

SLIKE PRIKAZOV

Slika 18: Izvorno območje LP = območje LP na ZKP

Slika 19: Izvorno območje LP = območje LP na PNRP OPN
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Ker je OPN v GK sistemu, se podatki transformirajo iz D48/GK v D96/TM sistem, in sicer z
GURS programom 3TRA – Trikotniška transformacija za Slovenijo, različica 4.0
(https://www.e-prostor.gov.si/aplikacije/page/2/, z dne 20.10.2020.
DIGITALNI GRAFIČNI DEL

9.2
−
−
−

Grafični del je v digitalni obliki po Priporočilih MOP.
Podatki grafičnega dela elaborata LP so izdelani v državnem koordinatnem sistemu
D96/TM.
Ker je OPN v GK sistemu, se podatki transformirajo iz D48/GK v D96/TM sistem, in sicer
z GURS programom 3TRA – Trikotniška transformacija za Slovenijo, različica 4.0
(https://www.e-prostor.gov.si/aplikacije/page/2/, z dne 20.10.2020.

9.2.1

Območje LP v vektorski obliki

Določitev območja LP je vezano tudi na območje PNRP in EUP. Gradbena parcela
obstoječega objekta po projektni dokumentaciji v izdelavi zajema poleg območja LP tudi
preostali del parc.št. 456, k.o. Boštanj.
Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:
ATRIBUT
FORMAT OPIS
ZAPISA
FID
1
Enolični identiﬁkator območja
POV
2646.07 Površina območja v m2
9.2.2

Izvorno območje LP

Izvorno območje LP se po priporočilih MOP nanaša na območje PNRP t.j.
EUP DB12 s PNRP→CU.
Vektorski podatki vsebujejo naslednje opisne podatke:
ATRIBUT
FORMAT OPIS
ZAPISA
FID
1
Enolični identiﬁkator območja
PNRP_ID
1021
Šifra namenske rabe iz šifranta namenske rabe določena v
skladu s tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih
aktov v digitalni obliki
EUP_OZN
DB12
Oznaka enote urejanja prostora
PEUP_OZN
Oznaka podenote urejanja prostora
POV
2646.07 Površina območja v m2
Vir podatka PNRP OPN:
MOP, PIS, portal https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/O110/index.html
Datum prevzema podatkov: 1.3.2021
SHP podatki z dne 26.5.2018

9.2.3

Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju LP
Vir podatka ZKP:
MOP, GURS: https://egp.gu.gov.si/egp/
Datum prevzema podatkov: 1.3.2021
SHP podatki z dne 28.2.2021
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PREDLOG
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17, v nadaljevanju 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 …….. redni seji
dne…….2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev v enoti urejanja prostora DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev, ki opredeljuje dopustne tipe stavb na območju zemljišč s
parc. št. 452/3, 453/2 in 456-del, k.o. 1381 - Boštanj, ki se po določilih Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16,
16/17 in 33/18, v nadaljevanju OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako DB12.tm z
namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti).
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za potrebe izvajanja dejavnosti
(P 85.10 Predšolska vzgoja) dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega
pogoja o dopustnih tipih stavb na območju enote urejanja prostora DB12.tm, določenega v
točki 2.1. 66. člena OPN in v 95. členu OPN in sicer na način, da se dopusti gradnja
(sprememba namembnosti) vrtca, ki se po veljavni klasifikaciji objektov klasificira kot 12630
stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, ob upoštevanju ostalih prostorskih
izvedbenih pogojev OPN in pogojev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/8, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in
20/17).
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski
preveritvi evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2297.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 3505-0002/2021
Sevnica, dne:
Srečko Ocvirk l. r.
Župan Občine Sevnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

8. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi k enoti urejanja prostora
z oznako LL16.od – skrajšani postopek

Številka:

3505-0010/2019

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
M Mundus, Mateja Sušin Brence s.p.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor

M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.
prostorsko načrtovanje in
arhitekturno projektiranje
Artiče 54i, 8253 Artiče, 041/ 386 572, mateja@mmundus.si, www.mmundus.si

Naročnik:
Lastnik zemljišč

Pripravljavec:
Občina Sevnica
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Izdelovalec elaborata:
M MUNDUS,
prostorsko načrtovanje in arhitekturno projektiranje,
Mateja Sušin Brence s.p.
Artiče 54i, 8253 Artiče
Pooblaščen prostorski načrtovalec:
Mateja Sušin Brence, univ. dipl. inž arh., ZAPS A - 0928

Januar 2020, dopol MKGP
Maj 2020, dopolnitev DRSV
Januar 2021, dopol mnenje DRSV

Faza:
Sprejem sklepa o LP
Kraj in datum: Artiče, april 2021
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1356

Št. projekta:
Št. izvodov:

1909
1 (+CD)

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., mateja@mmundus.si, www.mmundus.si

Naziv LP:
Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča
k EUP LL16.od
Številka projekta: 1909
Kraj in datum: Artiče, januar 2021
Naročnik:
Lastnik zemljišč
Pripravljavec:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
Občinski urbanist:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Izdelovalec:
M MUNDUS,
prostorsko načrtovanje in arhitekturno projektiranje,
Mateja Sušin Brence s.p.
Artiče 54i, 8253 Artiče
št. mobilnega tel.:041/ 386 572
e-mail: mateja@mmundus.si
www.mmundus.si
Odgovorni predstavnik podjetja:
Mateja Sušin Brence
Pooblaščen prostorski načrtovalec:
Mateja Sušin Brence, univ. dipl. inž arh., PA PPN ZAPS 0928

Organ, ki je sprejel sklep:

Občinski svet Občine Sevnica
Župan Občine Sevnica:

(žig)
Srečko Ocvirk
Datum sprejema sklepa:
Podatki o objavi sklepa
v uradnem glasilu:

………………………………………….
………………………………………….
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1 UVOD

1.1

PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Elaborat se izdela za lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča k EUP
LL16.od v občini Sevnica (v nadaljevanju: LP).
Način urejanja na območju kmetije določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Sevnica, (Uradni list RS, št.94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18(v nadaljevanju:
OPN), ki na območju objektov kmetije določa namensko rabo A – površine razpršene
poselitve in enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z oznako LL16.od.
Na območju obstoječih stavbnih zemljišč je več objektov. Zadnje je pridobljeno gradbeno
dovoljenje za gospodarsko poslopje z gostinskim delom (gradbeno dovoljenje št. 351236/2017/12 z dne 23.10.2017). Objekt je v izgradnji, vendar se je v tem času izkazala
potreba po večjih prostorskih kapacitetah za razvoj obstoječe dejavnosti kmetije (predelava
mesa in pekovski izdelki) in večje kapacitete za gostinske dejavnosti. Od tod potreba po
večjem predmetnem objektu, za katerega je še dovolj prostora znotraj obstoječih stavbnih
zemljišč. Potrebna pa je širitev stavbnih zemljišč za potrebe zagotavljanja zadostnih parkirnih
mest.
Ker gre za posamično poselitev (v prehodnem obdobju ZUreP-2 se šteje za posamično
poselitev namenska raba A) se skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) pristopi k lokacijski preveritvi, s katero se določi obseg stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi za potrebe zagotavljanja zadostnih parkirnih mest za potrebe obstoječe
kmetije.
Lokacijska preveritev predstavlja pravno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega
dovoljenja za nameravan poseg, in sicer ob izpolnjevanju ostalih prostorsko izvedbenih
pogojev (PIP), kot jih določa OPN.

Predmet lokacijske preveritve je določitev obsega stavbnih zemljišč na posamični
poselitvi (k EUP LL16) za namen zagotavljanja zadostnih parkirnih mest za potrebe
obstoječe kmetije poleg obstoječih in predvidnega objekta.

1.2

PRAVNA PODLAGA
➢ Vrste in postopek LP določa Zakon o urejanju prostora, ZUreP-2, Uradni list RS, št.
61/17.
-

Predmetna LP se obravnava na podlagi 128. člena ZUreP-2, in sicer po postopku, ki
ga določa 131. člen istega zakona. 132. in 133. člen določata stroške ter posledice in
veljavnost LP.

-

Elaborat lokacijske preveritve se izdela skladno z Obvestilom o objavi Priporočil za
izvajanje lokacijskih preveritev, MOP št. 010-6/2018/297 z dne 26.11.2018.
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➢ Na območju obravnave je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine
Sevnica, (Uradni list RS, št.. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18).
1.3
1.3.1

SPLOŠNO O LOKACIJSKI PREVERITVI
Vrste in namen lokacijskih preveritev

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se preveri ustreznost
individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjša odstopanja od že sprejetih pravil
urejanja prostora. Skladno s 127. členom ZUreP-2 se postopek LP izvede v določenih
primerih za določitev:
- natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi,
- manjših individualnih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskih
izvedbenih aktih (kar je predmet predmetne LP),
- začasne rabe prostora.
ZUreP-2 v 127. členu v povezavi s 128. členom omogoča določitev obsega stavbnih zemljišč
na posamični poselitvi.
1.3.2

Izhodišča LP za določitev območja stavbnih zemljišč

Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi se upošteva:
1. maksimalno dopustno velikost povečanja ali zmanjšanja velikosti stavbnih zemljišč
(2.odst. 128. člena)
Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN,
poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede
na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih
lokacijskih preveritev.
2. prostorsko izvedbene pogoje iz OPN (1.odst. 128. člena)
3. fizične lastnosti zemljišča(1.odst. 128. člena)
4. pravne režime na območju (1.odst. 128. člena)
5. ohranjanje posamične poselitve (1.odst. 128. člena v povezavi z 31. členom)
Skladno z 31. členom ZUreP-2 se obstoječa posamična poselitev ohranja z rekonstrukcijo,
prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov,
dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi
pogoji, da:
- se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove
površine stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih,
- je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne ceste
pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov,
- se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in
- so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.
1.3.3

Postopek lokacijske preveritve

Lokacijska preveritev je izvedbeni načrtovalski postopek, zato se posledično obravnava
smiselno enako kot prostorski izvedbeni akti. Oddana pobuda in elaborat ali plačilo
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nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske preveritve investitorju oziroma pobudniku ne
zagotavljajo potrditve lokacijske preveritve na občinskem svetu.
Postopek lokacijske preveritve določa 131. člen ZUreP-2.
1. Pobuda
Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje. Pobudi se priloži elaborat
lokacijske preveritve, ki ga izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega
načrtovalca.
2. Stroški lokacijske preveritve
Za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji
nastanejo v tem postopku skladno z 132. členom ZUreP-2.
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 22/19), na podlagi katerega za tovrsten namen LP Občina
zaračuna stroške v višini 1.050 €.
3. Preveritev skladnosti elaborata
Občina preveri skladnost elaborata z določbami tega zakona in občinskih prostorskih aktov.
4. Mnenja NUP
Občina pozove nosilce urejanja prostora k predložitvi mnenja z njihovega delovnega
področja o ustreznosti elaborata.
5. Javna razgrnitev
Elaborat lokacijske preveritve se skupaj s pobudo javno razgrne za najmanj 15 dni na spletni
strani Občine in na krajevno običajen način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike
sosednjih zemljišč. Stališče do pripomb iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za
obravnavo na občinskem svetu.
6. Potrditev LP
Občina predlaga Občinskem svetu, da s sklepom lokacijsko preveritev potrdi, ali pa jo
zavrne.
7. Objava sklepa
Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v uradnem glasilu občine in evidentira v prostorskem
informacijskem sistemu.
1.3.4

Posledice in veljavnost lokacijske preveritve

Sklep o lokacijski preveritvi je obvezna podlaga za izdajo predodločbe ali gradbenega
dovoljenja in izvedbo posegov v prostor, za katera gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev, ni potrebno.
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem
prikazu namenske rabe prostora.
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2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE
Območje določitve obsega stavbnega zemljišča se nahaja SV od mesta Sevnica, in sicer na
SZ robu območja naselja Lončarjev Dol v Občini Sevnica.

Slika 1: Širše območje LP

Obstoječe
zemljišče

stavbno namenska raba A, z oznako EUP LL16.od

– izvorno območje LP:

*248, del parcele 379/3, k.o. 1373 - Žigrski
vrh

Območje LP

sprememba namenske rabe iz K2→A

2257,33 m2

450,52 m2

del parcel 379/3 in 379/2, k.o. 1373 - Žigrski
vrh
Novo območje stavbnih namenska raba A, z oznako EUP LL16.od
2.707,85 m2
zemljišč
*248, del parcele 379/2 in del 379/3, k.o. 1373 Žigrski vrh
Vir podatkov:
PNRP posredovan s strani Občine Sevnica
ZKP z dne 26.5.2019 (prevzeto 1.6.2019 iz http://www.e-prostor.gov.si/)

Izvorno območje LP se po priporočilih MOP nanaša na območje PNRP.
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Slika 2: Prikaz območja LP na OPN

Slika 3: Prikaz območja LP na DOF
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Slika 4: Območje LP na ZKP
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Slika 5: Izvorno območje LP

Skladno s Priporočili MOP je prikaz območja v digitalni obliki v grafičnem delu elaborata in
sicer:
1
2
3
4

območje LP v vektorski obliki
izvorno območje za LP
izsek iz ZKP za parcele na območju LP
grafični prikaz območja LP
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2.1

SEZNAM ZEMLJIŠČ, NA KATERE SE LOKACIJSKA PREVERITEV NANAŠA

Območje LP

sprememba namenske rabe iz K2→A

450,52 m2

del parcel 379/3 in 379/2, k.o. 1373 - Žigrski
vrh
Pobudnik LP je lastnik zemljišč območja LP.
2.2

SEZNAM SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

Slika 6: Analiza lastništva sosednjih parcel, vir: PISO in ZK

šifra k.o.
1372
1372
1372
1372
1373
1373
1373
1373

ime k.o.
ŽURKOV DOL
ŽURKOV DOL
ŽURKOV DOL
ŽURKOV DOL
ŽIGRSKI VRH
ŽIGRSKI VRH
ŽIGRSKI VRH
ŽIGRSKI VRH

številka
216/1
216/2
223/2
223/4
375
378
382
380/2

Lastnike sosednjih zemljišč v obsegu po svoji presoji občina skladno s sedmim odstavkom
131. člena ZUreP-2 pisno obvesti o javni razgrnitvi lokacijske preveritve.
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3 PREDSTAVITEV NAMERAVANEGA POSEGA
3.1

OPIS OBSTOJEČIH UREDITEV

Dejavnost kmetije se na tem območju odvija že dlje časa. V zadnjih letih se je kmetija
usmerila v predelavo mesa in peko. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je prerasla v dejavnost
ustanovljenega poslovnega subjekta.
Z rastjo kmetije so poleg domačije grajeni tudi ostali objekti. Danes je na kmetiji naslednje
stanje objektov:

Slika 7: Obstoječi objekti na območju kmetije

1- v katastru stavb evidentirana stavba kot kmetijski objekt, grajen 1973. Tu je kurilnica, v
pritličju pekarna v nadstropju zorilnica.
2- v katastru stavb evidentirana stavba kot stanovanjska hiša, grajena 1952. V stavbi se
nahajata dve bivanjski enoti. V kleti je predelava mesa – mesni obrat.
3- prekajevalnica, skladišče za drva
4- hlev z ogrado južno od hleva
5-objekt v izgradnji po gradbenem dovoljenju št. 351-236/2017/12 z dne 23.10.2017,
gospodarsko poslopje z gostinskim delom

Slika 8: Pogled v krajino iz osrednjega območja
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Slika 9: Obstoječi objekti znotraj EUP LL 16.od – A

3.2

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Glavna dejavnost kmetije je predelava mesa in pekarstvo. H kmetiji pripada 6ha zemljišč, ki
vključuje tudi gozdne površine in travnike. V ogradi južno od hleva gojijo prašiče (mangolice),
40-80 glav v prosti reji. Hlev ob ogradi je namenjen zgolj spravilu hrane, krmišču in senčenju.
Hrana se kupuje in je izdelana po naročilu gospodarja. Ostalo meso kupujejo.
Na leto proizvedejo 20-25 t različnih suhomesnih izdelkov in polizdelkov (salame, klobase,
paštete, tlačenke, ocvirki…). Poleg tega v pekarni še 17 t pekovskih izdelkov (potice, kruh
ipd.).
V takšno usmerjeno dejavnost se je kmetija podala leta 2008, v letu 2017 so iz dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ustanovili podjetje (s.p.). Poleg domačih zaposlenih je na kmetiji 5
delovnih mest.
3.3

RAZVOJNE POTREBE IN VIZIJA RAZVOJA

Obstoječo dejavnost želijo razširiti v prvi fazi z gostinsko dejavnostjo. Za te potrebe je že
objekt v izgradnji po gradbenem dovoljenju št. 351-236/2017/12 z dne 23.10.2017, in sicer
gre za gradnjo gospodarskega poslopja z gostinskim delom. V času gradnje se je izkazala
potreba po večjih prostorskih kapacitetah za razvoj obstoječe dejavnosti kmetije (predelava
mesa in pekovski izdelki) in večje kapacitete za gostinske dejavnosti. Od tod potreba po
večjem predmetnem objektu, za katerega je še dovolj prostora znotraj obstoječih stavbnih
zemljišč. Potrebna pa je širitev stavbnih zemljišč za potrebe zagotavljanja zadostnih parkirnih
mest, kar je predmet te lokacijske preveritve.
Vizija razvoja kmetije je nadgradnja ponudbe z bivalnimi kapacitetami v podporo gostinskem
delu s površinami za prosti čas in rekreacijo. Nastanitve bi bile različne po kapacitetah, nivoju
usluge in po doživljajskosti. Nastanitvene enote bodo dopolnjevale ureditve za šport in
rekreacijo (trim postaje, bazen, mini golf ipd.), za druženje (piknik prostor, klopi in kotički za
počitek, igrala) ipd. Vse ureditve bi poudarjale bivanje v naravi, bivanje z naravo. Zato bi
nudili tudi nekoliko drugačne nastanitve - bivanje v krošnjah, na kozolcu ipd. Urejen bi bil
manjši vrt. Uporabljali bi pretežno naravne materiale. Izkoristili bi lego terena, razglede ipd.
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Urejena bi bila parkirišča in postajališče za avtodome. Te razvojne potrebe so v obravnavi v
postopku SD OPN Občine Sevnica.
S postopnim razvojem dejavnosti bi zagotavljali še najmanj 8 dodatnih rednih delovnih mest
in še nekaj občasnih oz. sezonskih delovnih mest.

Slika 10: Dolgoročna vizija razvoja kmetije

3.4

INVESTICIJKA NAMERA

Potreba po investicijski nameri je opisana v točki 3.3.
Gostinska dejavnost naj bi imela kapacitete od 100-150 ljudi in bi bila namenjena večjim
dogodkom (poroke in druga praznovanja). V klet objekta bi se selila zorilnica, umesti se
kuhinja, WC, soba za invalide. V pritličju bo shramba in skladišča, del kuhinje, garderoba za
zaposlene, WC za invalide, dvorana z izhodom na terasast teren oz. park za dogodke na
prostem. V nadstropju bo še ena gostinska dvorana z gostinsko teraso zahodno od objekta.
V mansardi bodo 2-4 posteljne sobe (cca. 22 postelj).
To je le ideja namere, ki pa se v fazi izdelave projektne dokumentacije lahko še spremeni.
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Znotraj obstoječega območja stavbnih zemljišč ni več dovolj prostora za potrebne
manipulativne površine in za zagotavljanje zadostnih parkirnih mest, zato je potrebna širitev
območja stavbnih zemljišč, do katerega se bo dostopalo iz obstoječe dostopne ceste.

Slika 11: Pozidanost obstoječega območja stavbnih zemljišč in širitev stavbnih zemljišče po tej LP s prikazom ureditve parkirišč
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Slika 12: Koncept nameravane gradnje
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4 PRIKAZ STANJA PROSTORA
4.1

INFRASTRUKTURNA opremljenost območja

Slika 13: Prometno omrežje, BCP, vir: PISO

Na območje kmetije se dostopa iz javne poti JP 594531, Lončarjev dol, h. št. 40.
Območje LP sega v varovalni pas javne poti.
Območje LP pripada območju EUP LL16.od., ki je infrastrukturno opremljeno.
Širitev stavbnih zemljišč bo podlaga za izdelavo spremembe projektne dokumentacije, kot je
izražena investicijska namera. Območje LP s parkirišči bo zajeto v gradbeno enoto objekta.
Projektna dokumentacija za izgradnjo le tega bo izkazovala ustrezno infrastrukturno
opremljenost in priključevanje na infrastrukturo, za kar bo potrebno pridobiti mnenja od
upravljavcev infrastrukture.
Predmetna LP s širitvijo stavbnih zemljišč nima direktnega vpliva na infrastrukturno
opremljanje.

4.2

VARSTVENI režimi

Izdelan je prikaz stanja v prostoru, ki vsebuje prikaz varstvenih, zavarovanih, ogroženih in
drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim. Prikaz
stanja v prostoru je bila osnova za izdelavo določil OPN in je že upoštevan ter potrjen s
strani nosilcev urejanja prostora. V nadaljevanju je naveden povzetek varstvenih,
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zavarovanih, ogroženih in drugih območij v obravnavanem območju po javno dostopnih
podatkih.
Varovana območja in omejitve zajema:
- varstvo kulturne dediščine,
- varovana območja narave,
- gozdove,
- vodovarstvena območja,
- varstvo pred poplavami,
- plazljiva in erozijsko nevarna območja.
4.2.1

Kulturna dediščina

Območje LP se ne nahaja na območju varstva kulturne dediščine.
NI
razglašen nepremični spomenik
NI
registrirana nepremična kulturna dediščina
NI
izdana odločba o arheološkem najdišču
NI
vplivnega območja spomenika
NI
varstveno območje dediščine
vir: http://giskds.situla.org/giskd/
4.2.2

Ohranjanje narave

Območje LP se ne nahaja na območju ohranjanja narave.
NE
naravna vrednota
NE
Ekološko pomembna območja (EPO)
NE
Natura 2000
NE
Zavarovana območja
vir: Naravovarstveni atlas
4.2.3

Varovanje gozdov

Slika 14: Gozdni režim, vir: PISO
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Severno od predmetne parcele št. 379/3 k.o. Žigrski vrh se nahaja območje gozda – gozdni
sestoj – debeljak; členitev gozdnega prostora - cona D, druga območja; stopnja požarne
ogroženosti- majhna.
Rob gozda je od območja LP oddaljen cca. 16,30 m in na ureditve na območju LP nima
direktnega vpliva.
4.2.4

Varstvo voda

Hidrografska območja:
IME OBMOČJA (4. NIVO):
Vranjski potok
OPIS OBMOČJA:
Vodozbirna površina Vranjskega potoka
IME OBMOČJA (3. NIVO):
Sava-Blanca
IME OBMOČJA (2. NIVO):
Krška Sava
IME OBMOČJA (1. NIVO):
Porečje Save
Območje LP se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na območju priobalnega pasu
površinskih voda.
4.2.5
Ni
DA
NI
DA

Ogroženost območja
Poplavno območje
Erozijska območja, opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi
Plazovito območje
Plazljiva območja, velika verjetnost pojavljanja plazov

Območje LP se (po javno dostopnih podatkih) nahaja erozijskem in plazljivem območju, ne
pa na drugih ogroženih območjih - ne na poplavnem območju in ne na plazovitem območju.
Iz mnenja DRSV št. 35028-19/2019-4 z dne 3.3.2020 je ugotovljeno, da predmetno območje
lokacijsko preveritve ne poseže na vodovarstvena območja in na evidentirana poplavna
območja in da se poseže na erozijsko ogrožena območja z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi in na
plazljiva območja z veliko verjetnostjo pojavljanje plazov.
Izdelano je Geološko‐ geomehansko poročilo o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov na
plazu Gnidica, ki ga je izdelalo podjetje Geostern d.o.o., št. GG33/20 DB, datum 16.4.2020.
Poročilo obravnava širše območje LP – območje kmetije, izvedene, načrtovane ureditve,
intervencijske, sanacijske in omilitvene ukrepe.
Izvleček iz poročila:
»Pri pregledu kmetije na naslovu Lončarjev Dol 40 je bilo ugotovljeno, da so stan
ovanjski in gospodarski objekti trenutno stabilni in očitno ustrezno temeljeni, na nj
ih ni bilo vidnih razpok in posedkov. Stabilni so izgledali tudi podporni zidovi v zal
edju. Okoli same kmetije je bilo v preteklosti zgrajenih več plitvih drenažnih cevi i
n kanalet za odvodnjavanje meteornih vod. Pri pregledu kletnih prostorov glavneg
a objekta Lončarjev Dol 40 je bilo na zalednih notranjih stenah vidno omočenje zi
dov. Ta znak kaže, da se pod kmetijo pretakajo podzemne vode.
Južno od kmetije se nahajata dva vodna izvira. Na območju zahodno nad samo k
metijo so vidni vodni tokovi, ki deloma tečejo po površju deloma pod njim, v smeri
od zahoda proti vzhodu v smeri padce brežine. Cca. 200 m zahodno od kmetije
se nahaja večje obdelovalno polje imenovano "Jezera". Glede na morfologijo ob
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močja smo ugotovili, da se padavinske vode zbirajo na tem polju, od koder
se nekontrolirano stekajo proti vzhodu do kmetije Lončarjev Dol 40 ter tudi
nižje do stanovanjskega objekta Lončarjev Dol 39.«

Slika 15: Prikaz grafičnega dela GG poročila

Na podlagi rezultatov inženirsko geološkega kartiranja ter izvedenih sondažnih razkopov
so bili izvedeni interventni ukrepi, in sicer: z izgradnjo glavne zgornje drenažne, srednje
drenaže, spodnje drenaže ter zabitja lesenih pilotov na spodnjem delu plazu pod splazelim
nasipom. Zbrane drenirane vode iz zgornjih drenaž so se speljale v južno grapo pritoka
Dobovskega grabna (pritok Vranjskega potoka).
Drenažni sistemi uspešno odvajajo podzemne vode iz zasipanega hudournika in jih
preusmerjajo izven ogroženega območja. Z izvedbo interventnih sanacijskih ukrepov se je
ogroženost zaradi plazenja in zamakanja stanovanjskih in gospodarskih objektov Lončarjev
Dol 39 & 40, lokalne ceste JP‐594531 ter pripadajočih kmetijskih zemljiščih močno
zmanjšala.
Podani so sanacijski in omilitveni ukrepi za zagotavljanje trajne stabilnosti območja:
- Stalna spremljava funkcioniranja delovanja vseh treh izvedenih drenaž.
‐ Potrebno je stalno čiščenje kanalet in vodnih kanalov vsega rastja, zemljine in
plavja, ki zaustavlja pretok vode in s tem zagotovitev hitrejšega odvodnjavanja.
‐ Lokacija ni neprimerna za izvedbo ponikovalnic. V prihodnje je potrebno vse
meteorne vode iz morebitnih novih objektov ustrezno speljati v že izdelan
odvodnjevalni sistem s sklaometnim izpustom.
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‐ V primeru zadrževanja večjih količin vod na parcelah v prihodnosti, je potrebno
te stoječe vode ustrezno drenirati.
‐ Potrebna je čimprejšnja zasaditev dreves na tistih delih sledečih parcel, kjer so
trenutno samo travniki. Korenine dreves namreč dobro prekoreninijo tla in jih tako
stabilizirajo, rastline pa skrbijo tudi za odvodnjavanje vode skozi proces
evapotranspiracije. Za težka, slabo prepustna tla se priporoča sajenje sledečih
drevesnih vrst: hrast, javor, brest, jesen, oreh, črna jelša, jelka, črni bor in
ruševje.
‐ Prav tako je potrebno ponovno zasaditi drevesa na posekanih delih parcel.

‐ Lastniki vseh prizadetih parcel in objektov naj aktivno sodelujejo tudi naprej ter
skupno po najboljših močeh pripomorejo k zmanjševanju negativnih vplivov na
plazenje. Pozorni naj bodo predvsem na morebitno širjenje ali na pojav novih
razpok, zadrževanje vode na površini, premikanje telesa plazu, itd...
Iz rezultatov GG poročila, ki je izdelano na podlagi raziskav v neposredni bližini, je sklepati,
da je možna ureditev parkirišč na območju LP ob upoštevanju pogojev, ki izhajajo iz
geomehanskih značilnosti obstoječega terena in niveliranega terena.
Na podlagi dopolnjene dokumentacije z zaključki GG poročila je bilo izdano mnenje DRSV št.
35028-32/2020-5 z dne 14.01.2021 v katerem je ugotovljeno, da je Elaborat skladen s
področja upravljanja z vodami, pod naslednjimi pogoji:
- Pred izvedbo posegov v prostor morajo biti predhodno izvedeni vsi ukrepi, ki so
opredeljeni v Geološko - geomehanskem poročilu o izvedbi interventnih sanacijskih
ukrepov na plazu Gnidica.
- Zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih voda do
predpisane stopnje čiščenja, izvedba ustreznih protierozijskih ukrepov ter ukrepov za
varovanje podzemnih voda, v skladu z Geološko - geomehanskim poročilom.
- Za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje
voda, je potrebno pridobiti mnenje/vodno soglasje pristojnega organa s področja
upravljanja z vodami.
4.2.6

Obramba

Območje LP ne sega na območje, namenjeno obrambi.
4.3

ZBIRNA UGOTOVITEV TANGIRANIH VARSTVENIH REŽIMOV

Območje LP ne sega:
- na območje varstva kulturne dediščine,
- na varovana območja narave,
- na območje varstva voda,
- na poplavno ogrožena območja,
- na plazovita območja,
- na območje namenjeno obrambi.
Območje LP sega:
➢ na območje gozdnih rezervatov, varovanih območij in gozdov s posebnim namenom
- bližina gozda (oddaljenost 16,30m),
➢ na plazljivo in erozijsko nevarno območje:
- erozijska območja, opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi,
- plazljiva območja, velika verjetnost pojavljanja plazov.
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Širitev stavbnih zemljišč bo podlaga za izdelavo spremembe projektne dokumentacije, kot je
izražena investicijska namera. Območje LP s parkirišči bo zajeto v gradbeno enoto objekta.
Projektna dokumentacija za izgradnjo le tega bo izkazovala ustreznost rešitev glede na
zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti, posegov v varovalni pas infrastrukture in
varstvene režime, za kar bo potrebno pridobiti mnenja od soglasodajalcev s tangiranih
področij.
Predmetna LP s širitvijo stavbnih zemljišč ob izvedbi ustreznih ukrepov nima
bistvenega vpliva na varstvene režime.
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5 IZVLEČEK IZ VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA
5.1

VELJAVNI PROSTORSKI AKT

Na območju LP ni sprejetega državnega prostorskega izvedbenega akta.
Na območju obravnave je v veljavi Občinski prostorski načrt občine Sevnica – OPN:
-

5.2

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, (Uradni list RS, št.
94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16 in 33/18).
STRATEŠKI DEL OPN

Izvleček iz strateškega dela OPN, od koder izhajajo usmeritve po razvoju obstoječih kmetij in
dopolnilnih dejavnosti, o razpršeni poselitvi.
8. člen (cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)
…
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.
11. člen (omrežje naselij z vlogo in funkcijo)
…
(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.
2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
24. člen (usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1)… 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.

LP nima vpliva na strateški del OPN in sledi strateškim umeritvam OPN.
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5.3

IZVLEČEK IZ IZVEDBENEGA DELA OPN

Slika 16: Prikaz območja LP na izseku iz OPN vir: PISO

Na območju LP gre za spremembo namenske rabe iz K2→ v A. Območje LP predstavlja
širitev obstoječih stavbnih zemljišč z namensko rabo A (površine razpršene poselitve) z
oznako EUP LL16.od.
Enota urejanja prostora:
Namenska raba:
Podrobnejša namenska raba:

LL16.od
A (površine razpršene poselitve)
.od (GE domačije v odprtem prostoru)

V OPN je način urejanja na EUP določen s prostorsko izvedbenimi pogoji (v nadaljevanju:
PIP). Izvedbeni del OPN zajema poleg splošnih določb, tudi posebna merila in pogoje, ki so
vezani na posebnosti posamezne EUP.
V izvlečku v nadaljevanju je naveden le tisti del PIP, ki so bistveni za posege na območju LP.
5.3.1

Splošni PIP za gradnjo dostopa do območja LP

38. člen (splošna merila in pogoji GJI in GJD)
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.

5.3.2

Splošni PIP za parkirna mesta

57. člen (splošna merila urejanja GE)
3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote
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(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:
- …
- skladiščna
1 PM/100 m2 NEP
- …
- gostinska
1 PM/4 sedeže.
(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.

5.3.3

Splošni PIP za odmike

57. člen (splošna merila urejanja GE)
3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote in objektov
(10) …
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.

5.3.4

Splošni PIP za nasipavanje in regulacijo terena

OPN nima določil o regulaciji teh posegov.
5.3.5

Posebni PIP za A.od

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).
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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.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Tipi objektov - pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420
Garažne stavbe, 12510 Avtomehanične in mizarske delavnice ter pivovarne,
pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in
skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč 3.4.1.09), 12711 Stavbe
za rastlinsko predelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713
Stavbe za spravilo pridelka, 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 nastanitev, 12301 Trgovske
stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic,
pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic),
12620 Muzeji in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

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

-

-

3.0

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.

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

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 območju LP, kamor se širi stavbno zemljišče in s tem EUP LL16.od, veljajo splošna
in posebna merila in pogoji veljavnega OPN.
Predvidene ureditve na območju LP bodo projektirane skladno s PIP OPN. Skladnost
posegov z OPN se bo podrobneje dokazovala v projektni dokumentaciji in preverjala v
fazi pridobivanja mnenj in v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

5.4

IZVEDENE LOKACIJSKE PREVERITVE

Na obravnavanem območju ni izvedenih lokacijskih preveritev po zadnji posodobitvi
veljavnega OPN.
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6 UTEMELJITEV SKLADNOSTI PREDLOGA ZA IZVEDBO
POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE Z ZUreP-2
6.1

NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE

Predmetna lokacijska preveritev se izvede za namen, ki je določen v prvi alineji 127. člena
ZUreP-2, in sicer za določitev natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi.
V prehodnem obdobju ZUreP-2 se štejejo za posamično poselitev površine razpršene
poselitve (namenska raba A), zato se skladno s 128. členom ZUreP-2 pristopi k lokacijski
preveritvi, s katero se določi obseg stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za potrebe
zagotavljanja zadostnih parkirnih mest za potrebe obstoječe kmetije.
6.2

DOPUSTNA VELIKOST ŠIRITVE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

ZUreP-2 v drugem odstavku 128. člena določa maksimalno dopustno velikost povečanja ali
zmanjšanja velikosti stavbnih zemljišč.
Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN,
poveča ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 600 m2 glede
na izvorno določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih
lokacijskih preveritev.
Obstoječe
zemljišče:

stavbno namenska raba A, z oznako EUP LL16.od

2.257,33 m2

*248, del parcele 379/3 k.o. 1373 Žigrski vrh
Območje LP

sprememba namenske rabe iz K2→A

450,52 m2

del parcel 379/3 in 379/2 k.o. 1373 Žigrski
vrh
Novo območje stavbnih namenska raba A, z oznako EUP LL16.od
2.707,85 m2
zemljišč
*248, del parcele 379/2 in del 379/3 k.o. 1373
Žigrski vrh
Maksimalna dopustna širitev stavbnih zemljišč za predmetno EUP je:
20% od 2257,33 m2 = 451,47 m2.
Širitev stavbnih zemljišč po tej LP je v velikosti 450,52 m2, kar je manj od maksimalno
dopustne velikosti.
LP ustreza pogoju o maksimalno dopustni velikosti povečanja stavbnih zemljišč, kot
to določa drugi odstavek 128. člena ZUreP-2.
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UPOŠTEVANJE PIP IZ OPN

6.3

Izvleček iz izvedbenega dela OPN je naveden v točki 5.3 tega elaborata.
Na območju LP, kamor se širi stavbno zemljišče in s tem EUP LL16.od, veljajo splošna in
posebna merila in pogoji veljavnega OPN.
-

Dostop do PM se zgradi skladno z 14. odstavkom 38. člena OPN.

-

Na območju se uredijo parkirna mesta, ki bodo zajeta v gradbeni enoti novega
objekta. Kapaciteto parkirnih mest določa 20. odstavek 57. člena OPN. Parkirišča
bodo do meje gradbene enote. Skladno z 10. odstavkom 57. člena je s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča dovoljena gradnja na parcelno mejo sosednjega
zemljišča. Ker gre za istega lastnika, bo lahko izpolnjen tudi ta pogoj.

Predvidene ureditve na območju LP bodo projektirane skladno s PIP OPN. Skladnost
posegov z OPN se bo podrobneje dokazovala v projektni dokumentaciji in preverjala v fazi
pridobivanja mnenj in v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
Ureditve na območju LP bodo izpolnjevale pogoj o upoštevanju PIP OPN, kot to
določa prvi odstavek 128. člena ZUreP-2.
6.4

UPOŠTEVANJE FIZIČNIH LASTOSTI TERENA

Ureditve na območju LP bodo urejene na nivoju terena, ki bo omogočal navezavo na javno
pot in dostop do dvorišča in manipulativnih površin kmetije.
Pri izdelavi projektne dokumentacije bo upoštevana geološko-geomehanska sestava tal.
Ureditve na območju LP bodo izpolnjevale pogoj o upoštevanju fizičnih lastnosti
zemljišča, kot to določa prvi odstavek 128. člena ZUreP-2.
6.5

UPOŠTEVANJE PRAVNIH REŽIMOV

Pravni režimi se nanašajo na podatke o pravnem stanju v prostoru, konkretno o javnopravnih
omejitvah, ki so namenjene varovanju javnega interesa na specifičnih področjih. Gre za
omejitve rabe prostora, ki jih določajo npr.:
a) prostorski akti, ki predpisujejo namensko rabo prostora in določajo dovoljene posege v
prostor.
Na območju LP ni sprejetega državnega prostorskega izvedbenega akta. Točka 5
tega elaborata podaja izvlečke iz OPN. Upoštevanje PIP je navedeno v točki 6.3
tega elaborata.
b) varstveni režimi
- režimi varstva naravnih dobrin in naravnih virov (območja najboljših kmetijskih zemljišč,
vodna zemljišča, varovanih gozdovi, vodni viri),
- predpisi, ki na varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območij
vzpostavljajo poseben pravni režim,
- predpisi in akti o varstvu kulturne dediščine in ohranjanju narave v prostoru
Točka 4 tega elaborata navaja varstvene režime. Območje LP sega:

➢ na območje gozdnih rezervatov, varovanih območij in gozdov s posebnim
namenom - bližina gozda (oddaljenost 16,30m),
➢ na plazljivo in erozijsko nevarno območje:
- erozijska območja, opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi,
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- plazljiva območja, velika verjetnost pojavljanja plazov.
c) predpisi o določitvi varstvenih pasov ob objektih gospodarske javne infrastrukture.
Točka 4 tega elaborata navaja infrastrukturno opremljenost območja in
zagotavljanje infrastrukture. Območje LP sega:
➢ v varovalni pas javne poti JP 594531, Lončarjev dol, h. št. 40.
Območje širitve stavbnih zemljišč po tej LP ni v nasprotju s pravnimi režimi – varovalnimi
pasovi infrastrukture, varstvenimi območji in prostorskimi akti.
LP ustreza pogoju o upoštevanju pravnih režimov, kot to določa prvi odstavek 128.
člena ZUreP-2.
6.6

OHRANJANJE POSAMIČNE POSELITVE

Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-2 je pri tovrstnem namenu LP potrebno
upoštevati tudi 31. člen ZUreP-2 o ohranjanju posamične poselitve.
Ta določa, da se obstoječa posamična poselitev ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in
nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi
načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi pogoji, da:
a. se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove
površine stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih,
b. je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne
ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov,
c. se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in
d. so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.
V prehodnem obdobju ZUreP-2 se štejejo za posamično poselitev površine razpršene
poselitve (namenska raba A). V predmetni LP gre za določanje obsega stavbnega zemljišča
za EUP LL16.od z namensko rabo A.
a) ohranjanje obstoječega arhitekturnega in topološkega vzorca posamične poselitve
Na območju LP je predvidena gradnja parkirišč, kar ne bo imelo vpliva na obstoječ
arhitekturni in topološki vzorec.
b) komunalna opremljenost in dostop
Glej točko 4.1. tega elaborata. Predmetna LP s širitvijo stavbnih zemljišč nima direktnega
vpliva na javno gospodarsko infrastrukturo in infrastrukturno opremljanje.
c) vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev
Parkirišča ne bodo povzročala bistvenega vpliva na okolje. Odvajanje meteornih vod iz
utrjenih površin bo izvedeno skladno s predpisi, za kar po potrebno pridobiti mnenje k
projektni dokumentacije. Z LP se omogoči ureditev ustreznih manipulativnih in parkirnih
površin ob novogradnji, ki pomeni razvoj obstoječe dejavnosti, s tem pa tudi ohranjanje
posamične poselitve.
d) skladnost s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami
Glej točko 6.5. tega elaborata.
Predmetna LP ohranja posamično poselitev, kot to določa prvi odstavek 128. člena
ZUreP-2, v povezavi z 31. členom ZUreP-2.
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6.7

SINTEZNA UTEMELJITEV

Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi predmetna LP izpolnjuje pogoje 128. člena ZUreP-2.
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7 POVZETEK IN ZAKLJUČEK
Predmetna lokacijska preveritev se izvede za namen, ki je določen v prvi alineji 127. člena
ZUreP-2, in sicer za določitev natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi pod pogoji, ki jih določa za LP tega namena 128. člen ZUreP-2.
LP se izvede za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti kmetije v Lončarjevem Dolu, v občini
Sevnica. Na kmetiji se že izvaja dejavnost predelave mesa in pekarstvo v večjih količinah.
To dejavnost pa želijo razširiti z gostinsko ponudbo za večje dogodke. Skupaj z
manipulativnimi in potrebnimi parkirnimi površinami znotraj stavbnih zemljišč ni več dovolj
prostora.
Območje LP se nanaša na del parcel 379/3 in 379/2, k.o. 1373 - Žigrski vrh, kjer želi
investitor izgraditi parkirna mesta za potrebe kmetije, obstoječe dejavnosti in razvoja
dejavnosti.
Območje stavbnih zemljišč kmetije je v OPN označeno kot EUP LL16.od z namensko rabo A
(površine razpršene poselitve), ki se v prehodnem obdobju ZUreP-2 šteje kot posamična
poselitev.
Območje LP sega:
➢ v varovalni pas javne poti JP 594531, Lončarjev dol, h. št. 40,
➢ na območje gozdnih rezervatov, varovanih območij in gozdov s posebnim namenom
- bližina gozda (oddaljenost 16,30m),
➢ na plazljivo in erozijsko nevarno območje:
- erozijska območja, opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi,
- plazljiva območja, velika verjetnost pojavljanja plazov.
Širitev stavbnih zemljišč bo podlaga za izdelavo spremembe projektne dokumentacije, za
katero je že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-236/2017/12 z dne 23.10.2017, in sicer za
potrebe izražene investicijske namere. Območje LP s parkirišči bo zajeto v gradbeno enoto
objekta. Projektna dokumentacija za izgradnjo le tega bo izkazovala ustreznost rešitev glede
na skladnost PIP iz OPN, glede na zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti, posegov v
varovalni pas infrastrukture in varstvene režime, za kar bo potrebno pridobiti mnenja od
soglasodajalcev s tangiranih področij.

Elaborat lokacijske preveritve utemeljuje izpolnjevanje pogojev 128. člena ZUreP-2 za
prilagajanje in določanje natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi. Določi se širitev stavbnih zemljišč obstoječe EUP proti vzhodu v
velikosti 450,52 m2 na delu parcel 379/3 in 379/2, k.o. 1373 - Žigrski vrh.
Z LP se določi oblika in velikosti območja stavbnih zemljišč za EUP LL16.od v novi
velikosti 2.707,85 m2, z obstoječo namensko rabo A na parcelah:
*248, del parcele 379/2 in del 379/3, k.o. 1373 - Žigrski vrh.

Elaborat LP - širitev - EUP LL16.od

Stran 34 od 37

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., mateja@mmundus.si, www.mmundus.si

Slika 17: Prikaz območja LP na OPN
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7.1

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter.8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.56/15 – UPB,
17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ____ seji dne _____ sprejel
SKLEP
o lokacijski preveritvi
za prilagajanje in določitev natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč
za enoto urejanja prostora z oznako LL16.od
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prilagajanje in določanje
natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, ki se po
določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12,
100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18) nahaja v enoti urejanja prostora z oznako
LL16.od. in sicer se nanaša na del parcel 379/2 in 379/3, k.o. 1373 - Žigrski vrh, kot izhaja iz
grafičnega dela predmetnega elaborata lokacijske preveritve.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se omogoči razširitev obstoječega
stavbnega zemljišča z namensko rabo A (površine razpršene poselitve) in sicer v površini
450,52 m2. Na območju lokacijske preveritve se predvidi gradnja parkirišč za potrebe enote
urejanja prostora pod splošnimi pogoji OPN in pogoji, kot jih določa za namensko rabo A
veljavni OPN in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz geološko – geomehanskih
značilnosti terena, kar pomeni naslednje pogoje:
- Pred izvedbo posegov v prostor morajo biti predhodno izvedeni vsi ukrepi, ki so
opredeljeni v Geološko - geomehanskem poročilu o izvedbi interventnih sanacijskih
ukrepov na plazu Gnidica.
- Zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih voda do
predpisane stopnje čiščenja, izvedba ustreznih protierozijskih ukrepov ter ukrepov za
varovanje podzemnih voda, v skladu z Geološko - geomehanskim poročilom.
- Za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje
voda, je potrebno pridobiti mnenje/vodno soglasje pristojnega organa s področja
upravljanja z vodami.
3. člen
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi
objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1356
Številka: 3505-0010/2019
Sevnica, _______
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Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p., mateja@mmundus.si, www.mmundus.si

7.2

VIRI

7.2.1
-

Seznam podatkovnih virov:
PISO
Atlas okolja
Naravovarstveni atlas
Register nepremične kulturne dediščine
E-prostor

Pregled podatkov po virih: junij 2019.
7.2.2

Seznam uporabljene dokumentacije pri pripravi elaborata

-

OPN Občine Sevnica, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica,
(Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18).

-

Poročilo o geološko-geomehanski sestavi tal za izgradnjo gospodarskega objekta na
parcelni številki 379/3 k.o. 1371 - Žigrski Vrh«, ki ga je izdelalo podjetje Geostern
d.o.o., št. GG9/17 MG, datum 27.1.2017.

-

Geološko ‐ geomehansko poročilo o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov na plazu
Gnidica, ki ga je izdelalo podjetje Geostern d.o.o., št. GG33/20 DB, datum
16.4.2020.

-

Gradbeno dovoljenje št. 351-236/2017/12 z dne 23.10.2017 in projektna
dokumentacija za odstranitev objekta in nova gradnja, gospodarsko poslopje,
projektant POTOČJE, Stanislav Kranjec s.p., Vranje 5, 8290 Sevnica, št. proj. 1701,
Vranje; maj 2017

-

Pobuda za OPN št. 284.
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PODANE PRIPOMBE IN STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE:
1. PRIPOMBA (prejeta po pošti dne 22.2.2021):
»Kot prvi sosedje želimo podati predlog oziroma pripombo in sicer, da se z izvedbo projekta
strinjamo ampak zahtevamo, da se uredi ustrezno odvodnjavanje (ločeni sistem odvajanja
padavinskih in komunalnih odpadnih vod), prav tako naj se uredi drenaža in utrdi celoten
teren nad našo hišo (nad nami je hrib in ob močnih nalivih voda močno dere in izpodžira
zemljo – območje je nagnjeno k eroziji).
Predlagamo, da se pred izvedbo del preverijo predvidena dela pri pristojnih službah (npr. pri
MOP, Direkciji RS za vode), zato ker menimo, da je lahko s predvidenimi projekti ogroženo
naše premoženjsko stanje.«.
STALIŠČE: Navedeno v pripombi je že upoštevano v elaboratu lokacijske preveritve.
OBRAZLOŽITEV:
Nadaljnji posegi v prostor bodo morali upoštevati ukrepe izdelanega Poročila o geološko –
geomehanski sestavi tal (izdelal.: Geostern d.o.o., Krško, arh. št.: GG 9/17 MG, datum:
27.01.2017) in Geološko – geomehansko poročilo o izvedbi interventnih sanacijskih ukrepov
na plazu Gnidica (izdelal.: Geostern d.o.o., Krško, arh. št.: GG 33/20 DB, datum: 16.4.2020)
kar zadeva tudi ustrezno urejanje odvajanja voda. K elaboratu lokacijske preveritve je
pridobljeno pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor in Direkcije RS za vode.
V fazi izdelave projektne dokumentacije pa bo potrebno ponovno pridobiti mnenja pristojnih
nosilcev urejanja prostora, tudi Direkcije RS za vode, s čimer se zagotavlja ustreznost
strokovnih rešitev.

Sevnica: 3.3.2021

PREDLOG
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17, v nadaljevanju 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 …….. redni seji
dne…….2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi
za določitev obsega stavbnega zemljišča k enoti urejanja prostora LL16.od
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prilagajanje in določanje
natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, ki se po določilih
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 –
popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18, v nadaljevanju OPN) nahaja v enoti urejanja prostora z
oznako LL16.od in posega na del parcel št. 379/2 in 379/3, k.o. 1373 - Žigrski Vrh, kot izhaja
iz grafičnega dela elaborata lokacijske preveritve.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se omogoči razširitev obstoječega
stavbnega zemljišča z namensko rabo A (površine razpršene poselitve), in sicer v površini
450,52 m2. Na območju širitve se predvidi gradnja parkirišč za potrebe enote urejanja prostora
pod splošnimi pogoji OPN in pogoji, kot jih določa za namensko rabo A veljavni OPN in ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz geološko – geomehanskih značilnosti terena,
kar pomeni naslednje pogoje:
- pred izvedbo posegov v prostor morajo biti predhodno izvedeni vsi ukrepi, ki so
opredeljeni v Geološko - geomehanskem poročilu o izvedbi interventnih sanacijskih
ukrepov na plazu Gnidica;
- zagotovljeno mora biti čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih voda do predpisane
stopnje čiščenja, izvedba ustreznih protierozijskih ukrepov ter ukrepov za varovanje
podzemnih voda, v skladu z Geološko - geomehanskim poročilom;
- za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda,
je potrebno pridobiti mnenje/vodno soglasje pristojnega organa s področja upravljanja
z vodami.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski
preveritvi evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1356.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 3505-0010/2019
Sevnica, dne:
Srečko Ocvirk l. r.
Župan Občine Sevnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Mnenje Občine
zakonodaje

Številka:

011-0003/2021

Pripravljavec gradiva:
Kabinet župana
Poročevalec:
Srečko Ocvirk, župan

Sevnica

k

osnutkom

pokrajinske

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Seznanitev s participativnim proračunom za 2022

Številka:

410-0025/2021

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za finance
Poročevalka:
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z
premoženjem Občine Sevnica za leto 2021

Številka:

410-0025/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

nepremičnim

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

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

Številka:

7113-0008/2013, 7113-0096/2016, 7113-0061/2014

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 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 UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnine s:
- parc. št. 1468/40, 1468/41, 1468/42, 1468/43, 1468/44 in 1468/45, vse k.o. 1370
Podvrh;
- parc. št. 2668/8, k.o. 1393 Studenec in
- parc. št. 1687/4, 1687/7, 1687/10, 1687/8, 1688/4, 1071/4, 1716/1, 1716/2 in 1718, vse
k.o. 1367 Zabukovje.
2. člen
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se
zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 7113-0008/2013,
7113-0096/2016,
7113-0061/2014
Datum: _____________
Občina Sevnica
Srečko Ocvirk
župan

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Soglasje k delovni uspešnosti direktorice KŠTM Sevnica

Številka:

014-0011/2021

Pripravljavca gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
KŠTM Sevnica
Poročevalka:
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

14. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu
ravnatelja Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica

Številka:

014-0015/2021

Pripravljavca 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

za

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

15. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za
ravnateljico Osnovne šole Blanca

Številka:

014-0013/2021

Pripravljavca 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

16. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Sevnica
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski
center Krško-Sevnica

Številka:

014-0007/2021

Pripravljavca 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

17. t.d.r.

23. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
5. 5. 2021

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta

Številka:

033-0001/2021

