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ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 20. oktobra 2021, s pričetkom ob 15.30
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta: Božidar Beci, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc,
Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Janez Kukec, Danica
Kramžar, Marjan Ločičnik, Tomaž Lisec, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc
Pipan, Rok Petančič, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd
Zupanc, Stanislava Žičkar.
Opravičeni: Majda Jazbec, Božidar Groboljšek.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave,
Alenka Mirt, vodja Splošne službe,
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance,
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor,
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti,
Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve,
Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe.
Prisotni mediji:
- Robert Sajovec, Vaš kanal,
- Pavel Perc, Dolenjski list,
- Smilja Radi, Posavski obzornik.
Ostali prisotni:
- Matej Maver, tehnična podpora,
- Iztok Felicijan, tehnična podpora,
- poročevalci pri posameznik točkah dnevnega reda,
- zainteresirana javnosti.
Župan prične 26. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je sklepčen.
Seja je bila sklicana skladno z vsemi epidemiološkimi predpisi, ob upoštevanju pogoja PCT.
Župan odpre razpravo o dnevnem redu.
Razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 26. redne seje.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Sprejeti dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje.
Pregled in potrditev zapisnika ter sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 22. 9.
2021.
3. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – nadaljevanje prve obravnave.
4. Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni proračun
za leto 2022.
5. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022.
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2021.
7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica.
8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
11. Razno.
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 22. 9. 2021
Župan: Odpre razpravo na temo pregleda in potrditve zapisnika.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne
22. 9. 2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Župan: Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti, so v gradivu. Odpravki sklepov
so bili posredovani ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter
organizacijam v izvajanje oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja
in pobude članov sveta.
Župan odpre razpravo o pregledu sklepov.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 22. 9.
2021.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2

Ad 3
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike
Nadaljevanje prve obravnave
Župan: Gradivo je bilo obravnavano na prejšnji seji, obravnava pa je bila prekinjena zaradi
zahtev občinskega sveta, naj pripravljavec poda odgovore na izpostavljena vprašanja s
področja geologije.
Janja Marolt, Geomet d.o.o.: Investitor je leta 2019 začel z geološkimi raziskavami na
območju travnatega pobočja, na katerem je predvidena izgradnja treh stanovanjskih blokov.
Natančna umestitev takrat še ni bila dorečena; lokacije se spreminjajo oziroma prilagajajo
glede na pridobljene geološke raziskave. Preliminarne, prve začetne raziskave, je na tem
območju leta 2019 izvedel g. Venturini iz podjetja INI, izvedeni so bili štirje sondažni razkopi.
Na podlagi tega geološkega poročila, ki je bilo dovolj na idejno zasnovo, je predlagal dodatne
geološke raziskave, ki naj bi obsegale najmanj 10 vrtin. Podjetje Geomet je v začetku leta 2021
pristopilo k izvedbi teh raziskav in izdelalo 11 vrtin, ki so bile locirane glede na strokovne
izkušnje, glede na prostorsko razporeditev objektov, glede na zaledje za objekti. Dolžine vrtin
so merile od 5 do 10 metrov, vse so bile zaključene v kompaktnih tleh. Kompaktna tla na lokaciji
objekta A predstavljajo lapornate kamnine, na vzhodnem delu objektov B in C pa predstavljajo
trdna raščena tla, apnenci in mestoma konglomerati. Nad kompaktnimi, stabilnimi zemljinami,
so razni sloji gline, grušča. Naloga geologa je bila, da se naredijo karakteristični prerezi, s
katerimi se v nadaljnjih fazah projektiranja in gradnje izvedejo nadaljnje stabilnostne analize,
izračuni in varovanja gradbenih jam. Pri izdelavi vrtin so se izvajali standardni geološki pristopi
za določitve sestave tal. Izvedenih je bilo 33 standardnih preizkusov, s katerimi je bilo
določeno, v kakšnem konsistenčnem, gostotnem stanju je zemljina in hribina, in na tak način
so dokazali, da so nižje-ležeči sloji zelo trdi, gosti, neproblematični za gradnjo. Merjen je bil
nivo podtalne vode v vrtini, po tednu dni so izvajali meritve vode v vrtinah. V enih vrtinah je
voda bila, v polovici pa vode sploh ni bilo, ne med ne po vrtanju. Med geološkimi raziskavami
so odvzeli karakteristične vzorce zemljin in hribin, te materiale preiskali v laboratoriju, na
podlagi tega pa pridobili določene karakteristične vrednosti za nadaljnje izračune za višje faze
projektiranja. Veliko pozornosti je bilo namenjene nasipu, na katerem je zgornja cesta, pri
kateri je potrebna posebna pozornost. Določene so bile plasti, karakteristične lastnosti
materialov, ki jih gradbenik in geolog potrebujeta za svoje delo v naslednjih fazah. Prikaže
prereze oziroma geološko strukturo posameznih lokacij pri vsakem od blokov. Geologija je
pomembna zaradi temeljenja samih objektov, pokaže, na kakšen način je potrebno temeljiti,
da ne pride do posedanja, pomembno pa je tudi zaradi stanja v zaledju. Naloga geologa je
raziskati geološko sestavo na lokaciji, delo je bilo opravljeno strokovno, stojijo za izdelanim
poročilom. Gre za male tlorisne objekte; za majhne stanovanjske objekte se te raziskave sploh
ne bi delale. Raziskave so bile umeščene zelo smiselno, da se pokrijejo vse zahteve
nadaljnjega projektiranja. Geologija je osnova za nadaljnje projektiranje objektov. Slednje ni
stvar OPPN ampak PZI, DGD, varovanja gradbene jame.
Rajko Androjna, AR Projekt d.o.o.: Strokovnjakinja ima dolgoletne izkušnje pri geoloških
raziskavah.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Tanja Novšak, Vincenc Knez, Rajko Androjna, Janja Marolt, Danica Kramžar, Franc
Povše, Stanislava Žičkar, Andreja Preložnik, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Kljub zaupanju, da je geološko poročilo ustrezno pripravljeno, je izpostavljen pomislek, da kot
srž problema na prejšnji seji ni bilo izpostavljeno zgolj geološko poročilo. Sklenjeno je bilo, da
bo prišlo do sestanka med civilno iniciativo, občino in izvajalcem, do sestanka pa očitno ni
3

prišlo. Stanovanja potrebujemo, vendar se je potrebno uskladiti glede števila enot. V izogib
nadaljnjim težavam je potrebno na odprta vprašanja odgovoriti prej, z uskladitvijo vseh
navedenih.
Podano je pojasnilo, da je bila skladno z zakonodajo izvedena javna obravnava, sprejeti so bili
zaključki, vsi so z njimi seznanjeni. Na investitorju in tistih, ki imajo druge pomisleke, je, da se
usklajujejo. Občina in občinski svet pa se osredotočata predvsem na strokovno-tehnične
pomisleke. Današnja razprava je namenjena obravnavi celotnega OPPN in vseh s tem
povezanih vprašanj, gre za nadaljevanje razprave prejšnje seje.
Podano je mnenje oziroma zaupanje, da je poročilo pripravljeno strokovno. Izpostavljene so
bile problematične točke in na podlagi tega izpostavljeno vprašanje za pripravljavca, ali so v
geološkem poročilu zapisana izhodišča upoštevana v članom sveta predstavljenem OPPN.
Pojasnjeno je, da so pri izdelavi OPPN upoštevane vse zadeve iz geomehanskega poročila,
prilagodili so gradnjo oziroma strukturo objektov. Gre za živ projekt, ki se je v letu dni precej
spreminja.
Za geologa je pomembna globina objekta v tla, ne v višino, etažnost izdelovalca geološkega
poročila ne zanima, temveč sestava tal. Geološka raziskava je podala sestavo tal, predlagana
je poglobitev, da se po nepotrebnem ne delajo globoki točkovni temelji ali izboljšava temeljnih
tal. Na sprednjem delu objekta je plast gline, ki jo je treba v vsakem primeru odstraniti. Sestava
tal zagotovo omogoča to, kar je predvideno. Upoštevane so globine oziroma nivoji temeljenja,
kakršni so predpisani.
Izpostavljeno je zaprosilo za pojasnitev navedbe iz geološkega poročila, in sicer, da zaradi
precejšnjega vkopa izračuni stabilnosti pokažejo, da ob vkopu pride do nezadostne stabilnosti
zgornje ceste, težave so tudi v sprednjem delu objekta; kakšna je rešitev za navedeno.
Pojasnjeno je, da je pri izdelavi geološkega poročila, sploh pri tej fazi, potrebno opozoriti na
vse težave, ki so vidne, projektant pa mora v višjih fazah projektiranja z določenimi ukrepi
poskrbeti za zagotovitev stabilnosti, v tem primeru za stabilnost ceste v zaledju. Osnovna
stabilnost, brez kakršnih koli ukrepov, je izkazovala, da bi v primeru izkopa gradbene jame
lahko prišlo do zdrsa v zaledju. Vendar je varovanje gradbene jame čisto običajen projekt, ki
se dela pri takih objektih, da ne prihaja do zdrsov zaledne brežine med gradnjo. To se v višjih
fazah projektiranja tudi natančno obdela v ločenem gradbeniškem projektu, ki se izdela na
podlagi karakteristik materialov, ki jih poda geološko poročilo. V fazi šele sprejemanja OPPN
bi bila priprava teh izračunov neracionalna, če se še ne ve, ali se bo tam gradilo. Potrebno je
poznati točno lokacijo objekta in predvidenih opornih zidov, vse to se obdela v ločenem načrtu.
To je posebna mapa, ki je stvar projektne dokumentacije.
Izpostavljeno je mnenje v sigurnost stabilnosti terena. Geologija ni problematična,
problematično je nesprejemanje projekta (blokov) s strani ljudi.
Izpostavljeno je vprašanje, ali je upoštevano, da več etaž pomeni več obremenitev. Odgovor
je da. Izpostavljeno je še vprašanje, ali je res, da je NIJZ podal negativno mnenje. Podano je
pojasnilo, da če bi NIJZ dal negativno mnenje, CPVO odločba ne bi bila napisana tako, kot je,
in sicer, da celostna presoja vplivov na okolje ni potrebna. NIJZ mnenje je bilo poslano z vsemi
ostalimi mnenji na MOP, ki je izdal na osnovi teh mnenj odločbo CPVO v obliki, kakršna je.
Izpostavljeno je mnenje glede pomena zaupanja pripravljavcem dokumentacije in strokovnih
podlag, brez čustev in brez politiziranja. Geološko poročilo je predvidelo, da je načrtovana
gradnja vzdržna. Projektant bo moral upoštevati izpostavljena opozorila, sicer je odgovornost
velika. Če je parcela primerna za gradnjo, ki je doslej nihče ni želel oziroma je ostala prosta, v
OPN pa je umeščena kot predvidena za pozidavo, je potrebno sprejeti odločitev. Tveganja pa
vedno bodo obstajala. Potrebna je racionalna odločitev, potrebno je najti kompromis.
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SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica
in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 19 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad 4
Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam«
Participativni proračun za leto 2022
Župan: Participativni proračun je v občini Sevnica postal že stalnica, letos je bil izveden tretjič
zapored. Ljudi poziva k družbeni odgovornosti in aktivnosti na način, da s svojimi predlogi
obogatijo delo občine, in da ukrepe, ki so v pristojnosti občine, predlagajo na svojem območju.
Letos je bil postopek izbora prvič izveden z neposrednim SMS glasovanjem.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Spomladi je bil občinski svet seznanjen z
uvedbo postopka participativnega proračuna. Od 10. maja do 10. junija je tekel razpis za
vlaganje pobud, prejetih je bilo 44 pobud. Nekatere so bile potrebne dopolnitve, nekatere pa
so bile zaradi neupoštevanja kriterijev zavrnjene. 31 pobud je šlo na glasovanje, ki je preko
SMS glasovanja teklo od 1. do 10. septembra. Odzvalo oziroma glasovalo je 1037 občanov
oziroma glasovalcev. Kvota, namenjena za izvedbo participativnega proračuna, je dosežena
skoraj v celoti – v proračun Občine Sevnica za leto 2022 se uvrstijo pobude v skupni vrednosti
119.721 evrov.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem,
soodločam« – participativni proračun za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za, 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica: Osnutek proračuna za leto 2022 je pripravljen na
podlagi številnih vhodnih podatkov in dejstev. Makroekonomska izhodišča vlade in ministrstva
podajo osnovna izhodišča, ključne so zakonske naloge in NRP preteklega obdobja. Osnutek
je narejen na izhodiščih sistemskih virov v obliki povprečnine, in ta je v letošnjem letu bistveno
ugodnejša, postopoma se približuje izračunani povprečnini na podlagi določene metodologije.
Gre za pozitiven pristop vlade do lokalnih skupnosti. Zakonske naloge se skozi leta povečujejo
po obsegu in številu, zaradi sprememb v družbi in ostalih socialnih sprememb. Proračun
spremembam oziroma potrebam sledi. Pri pripravi osnutka so bili upoštevani prihranki glede
na finančno razbremenitev občin. Vsa ta dejstva pa bi morda pomenila nekaj več, če zadnja
dva proračuna ne bi bila pod vtisom novega stanja, covid-krize, ki prinaša bistvene spremembe
– spremenjene obveznosti, spremenjena tveganja znotraj organizacije dela. V tem času smo
izpostavljeni še drugačnim tveganjem, izven vpliva dela samih institucij in občine, še širše od
države. Postopoma vplivajo spremenjene cene na trgu materialov, na trgu energije in
posledično na trgu delovne sile. Gre za neznanke oziroma tveganja, ki bodo vplivala na delo
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v prihodnjem letu. Vseh teh elementov se ne da predvideti. Želja je, da se ekstremna gibanja
na trgu umirijo in omogočijo normalno realizacijo proračuna. Gospodarska gibanja so
pozitivna, gibanje brezposelnosti je za naše območje ugodno, to dodaja zaupanje v primerno
realizacijo proračuna. Država v okviru Evropske unije intenzivno črpa evropska sredstva in se
pripravlja na črpanje iz načrta okrevanja in odpornosti. Tudi v občini Sevnica se ta sredstva
koristijo na treh velikih projektih sredstva, hkrati se ohranja kondicija v kreditnem delu in tudi
strokovno-tehničnem delu za pripravo na nove izzive prihajajoče perspektive. Gre za številne
investicije, ki so predmet NRP. V tem proračunu se investirajo projekti, ki so bili pripravljeni
(trije iz evropskih virov, dva večja šolska objekta – OŠ Blanca in OŠ Ane Gale). Proračun je v
tem delu izvedljiv, kreditni vir predstavlja lastna sredstva na EU projektih in investicijskih
sredstvih. S tem predlogom lahko kakovostno izvajamo vse javne naloge in sledimo novim
razvojnim projektom, vključno z investicijami na državnih cestah (rondo Šmarje, cesta
Šentjanž–Glino). Razprava bo ocenila težišče in usmerjenost proračuna. V prihodnjem
mesecu bodo sklicani odbori in delovna telesa, opravljena bo dodatna obravnava po
posameznih področjih. V primeru sprejetja proračuna do novega leta začasno financiranje ni
potrebno. Proračun je kakovostno izhodišče za nadaljnje delo in obravnavo.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: V izvedbenem delu tega proračuna je vključenih
kar nekaj vsebin, izpostavljenih s strani občinskega sveta ob obravnavi proračunskih in drugih
dokumentov. Izhodišče za pripravo je višina povprečnine, ta znaša 645 evrov. V predlogu
proračuna so zagotovljene kvote za primerljive standarde rednega dela vseh proračunskih
uporabnikov; javnih zavodov, krajevnih skupnosti, ostalih deležnikov, financiranih iz proračuna.
Transferni prihodki iz države in Evropske unije bodo skupaj s predlaganim zadolževanjem, ki
je bilo vedno izvedeno s ciljem oplemenitenja pridobljenih sredstev iz razpisov, prinesli v to
okolje velike in pomembne projekte. Vključeni so tudi manjši projekti iz participativnega
proračuna v višini skoraj 120 tisoč evrov. Povečana so sredstva za delovanje krajevnih
skupnosti za 100 tisoč evrov, sprejet je nov pravilnik v soglasju vseh predsednikov. Na strani
prihodkov je poleg vsakoletnih postavk potrebno poudariti prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije v višini 496 tisoč evrov (požarna taksa, sredstva ministrstev za
kohezijske projekte, izgradnja kolesarnic, vzpostavitev vzorčne sončne elektrarne) ter sredstva
za uravnotežen razvoj občin v višini 1,1 milijona evrov. Pomemben vir so sredstva iz EU
skladov v okviru programa za okrevanje (1,87 milijona evrov), za izvajanje skupnih programov
kmetijske in ribiške politike (188 tisoč evrov), skoraj 1,7 milijona evrov pa je za evropske
projekte (komunalno opremljanje PC Sevnica, odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov). Pomembni so tudi lastni viri, gre za projekte
izgradnje OŠ Ane Gale, dograditev OŠ Blanca, rekonstrukcija ceste na Dobravo, sanacija
površine za stadion. Predlog v višini zadolževanja je 2,75 milijona evrov za projekte, ki so
potrebni in pričakovani. Splošna dejstva: dvig prihodkov je v višini 15 % iz znanih dejstev;
proračunski uporabniki ostajajo na primerljivi višini (skupne službe, gospodarjenje z občinskim
premoženjem); prav tako finance; na oddelku za okolje in prostor se kvota dviguje za 10 %; na
družbenih dejavnostih dvig 8,6 %; znižuje se kvota na oddelku za gospodarske dejavnosti iz
razloga znatnega financiranja projektov iz ribiškega sklada v letu 2020. Pregled po
posameznih področjih / oddelkih. Splošna služba. Pri objektih: ureditev sanitarij in skupnih
prostorov kolonije Krmelj, ureditev hodnika in stopnišča v objektu prostorov KS Studenec,
ureditev sejne sobe v Loki, nakup opreme za sejno sobo Loka, ureditev prostorov informatorja
v stavbi občinske uprave (sprejem za stranke), ureditev tlakov in barvanje sten v objektu TVD
Partizan Boštanj, obnova sanitarij v objektu kulturne dvorane Blanca, ureditev sanitarij v
objektu Grozdetove hiše na Gornjih Impoljah, ureditev kuhinje objekta na Češnjicah,
zamenjava strehe na objektu KS Loka ob dogovoru z etažnim lastnikom, več manjših ureditev
v MC Sevnica, objektih na Blanci in na Logu. Pokopališča: ureditev prostora za raztros pepela
v Loki, investicijsko vzdrževanje mrliške vežice Rovišče, izgradnja žarnega zidu Tržišče,
izgradnja mrliške vežice na Velikem Cirniku, nadstrešek na pokopališču v Sevnici. Nakupi
zemljišč: kupnina za hišo v Tržišču, namenjena so sredstva za nakup hiše na Trgu svobode v
Sevnici, za nakup hiše v Boštanju za nadaljnje ureditve, določena zemljišča pri HE in za ceste.
Okolje in prostor. Nova zadeva je nakup večnamenskega vozila za reševanje z višin. Projekt
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za razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. Študija na področju obnovljivih virov energije.
Rekonstrukcija ceste / križišča pri OŠ Šentjanž. EU projekti – komunalno opremljanje PC
Sevnica, kanalizacijski sistemi, hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov. Ceste: končna
ureditev ceste na Dobravo; rekonstrukcija Drožanjska–Žabjek; nadaljevanje Grahovica–
Jablanica; soudeležba občine pri rondoju PC Šmarje; več projektnih dokumentacij za naprej
(most in pločniki v Pijavicah, cesta Blanca–Poklek, cesta Žirovnica–Radež, cesta proti Telčam,
sanacija brežine pri cesti v Zabukovju). Vzdrževanje parkirnih površin (izgradnja novega
parkirišča v začetku Sevnice pod Vrtačo / Glavni trg in v Krmelju). Urejanje vodotokov: izdelava
projektne dokumentacije za protipoplavno varnost Sevnične – 2. faza. OPPN Tržišče,
stanovanjska soseska Drožanjska – zahod, OPPN Lekarna Sevnica. Izdelava novih vodnih
virov. Obnova stanovanj – nadaljevanje v Krmelju. Več manjših ureditev v okviru
participativnega proračuna. Rezerva za naravne nesreče je v višini 243 tisoč evrov. Urejanje
javnih površin bo na primerljivem nivoju. Redno vzdrževanje cest znaša v višini 1,2 milijona
evrov. Družbene dejavnosti: 9,7 milijona evrov na tem oddelkov, veliko je obveznih nalog in
novogradnje. Zagotovljena so sredstva za pričetek prizidka in kuhinje na OŠ Blanca (700 tisoč
evrov), pričetek gradnje OŠ Ane Gale Sevnica (600 tisoč evrov), pridobljen je sklep o
sofinanciranju s strani ministrstva. Izvedba stabilizacije stadiona v višini 500 tisoč evrov, čaka
se še pisno poročilo recenzenta. Projektna dokumentacija za Slomškov dom, za športni park
Krmelj, za ureditve na Orehovem, za OŠ Krmelj in kotlovnico OŠ Blanca. Redne naloge,
financiranje vrtcev in šol, knjižnice, zdravstva in sociale, KŠTM Sevnica, razpisi za društva.
Gospodarske dejavnosti: financiranje RRA, razpisi s področja gospodarstva, kmetijstva in
turizma: LAS projekt s partnerji Lokalno je povezovalno (100 tisoč evrov). Vzpostavitev sistema
izposoje javnih koles (100 tisoč evrov). Postavitev sončnih elektrarn (preučitev možnosti
postavitve), 100 tisoč evrov za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje v poslovnih
conah. Naštete so bile glavne nove vsebinske zadeve, vse preostalo so redne, klasične
vsebine. Cilj je najti skupni imenovalec za dosego smernic prihodnjega razvoja.
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance: Prihodkovni del proračuna se viša za 15 % (in
znaša 23,7 milijona evrov), odhodkovni pa za dobrih 6 % (22,3 milijona evrov). Posledica
povprečnine je dohodnina v znesku 13,29 milijona evrov. V naslednjem letu odstopljena
dohodnina v skupni masi 54 % za občino Sevnica zadošča, zato finančne izravnave ne bo,
letos jo imamo. Predvidena je zadolžitev za izvedbo posameznih projektov. V naslednjem letu
se za okrog 200 tisoč evrov povečujejo prihodki s strani države, za okrog 100 tisoč evrov pa
dohodki iz evropskih sredstev.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo:
Tomaž Lisec, Franc Povše, Danica Kramžar, Franc Pipan, Janez Kukec, Ivan Orešnik,
Tanja Novšak, Vincenc Knez, Rado Kostrevc, Beci Darko, Marjan Ločičnik, Stanislava
Žičkar, Gregor Korene, Brigita Karlovšek, Janez Šerjak, Miran Grubenšek, Matej Imperl,
Janoš Janc in Darja Pompe; Aleš Mrgole posreduje po e-pošti.
Povzetek razprave oziroma podanih predlogov in pobud:
- Zagotoviti sredstva za projektiranje skupnih čistilnih naprav, pripraviti projektno
dokumentacijo za prijavo na razpise.
- Urediti področje malih čistilnih naprav, sofinanciranje izgradnje, poiskati prehodne
rešitve za območja, kjer izgradnja kanalizacije ni predvidena oziroma sofinanciranje ni
upravičeno.
- Pripraviti študijo čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
- Spodbujati je potrebno gospodinjstva, naj se združujejo v nameri za izgradnjo skupnih
MČN (področja Loka, Račica, Kladje, Blanca).
- Podan je predlog za povečanje sredstev za šport.
- Glede na povišanje prihodkov na ravni celotnega proračuna naj se poviša tudi del
sredstev za dejavnost športa.
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Podana je pobuda za proučitev možnost financiranja ali sofinanciranja zimskih in letnih
občinskih lig.
Podano je vprašanje, zakaj se je povišala splošna proračunska rezervacija.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka drugi operativni odhodki za delovanje OU.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka odškodnine zaradi sodnih postopkov.
Podano je vprašanje, kaj pomeni 85.000 EUR za upravljanja bazena.
Podan je pomislek, zakaj plačati 500.000 EUR za odpravo napake pri projektu
stadiona; naj stroške krije tisti, ki je zanjo odgovoren.
Predlagana je nova lokacijo za stadion, na lokaciji stadiona pa naj se uredijo dodatna
parkirišča, preostala sredstva naj se namenijo izgradnji kulturne dvorane.
Predlog, da se sredstva namesto za sanacijo terena za izgradnjo stadiona raje
namenijo za kulturno dvorano Sevnica; atletska steza je realna potreba, nogometno
igrišče pa ne.
Namesto predvidenega stadiona (sredstev za stabilizacijo) je predlagana ureditev
športnega parka; preostali delež v proračunu za stabilizacijo brežine sredstev pa bi se
lahko namenil še za športni park Krmelj. Potreb za nogometno igrišče ni.
Nogometno igrišče ni potrebno, atletska steza pa vsekakor.
Sanacija povezovalne poti Log–Radna naj se izvede v prvi polovici leta 2022 (ne samo
projektna dokumentacija), saj gre za zelo nevaren odsek
Nujna je ureditev povezave Lukovec–Log.
Predlog, naj se doda postavka za pripravo idejne zasnove za cestno povezavo
Boštanj–Mokronog.
Predlog, da občina aktivno pristopi k posodobitvi in umestitvi hitre ceste proti Ljubljani
po vzoru drugih občin, saj je ta povezava gonilo razvoja.
Uredita naj se zadnji dve ulici v Dolenjem Boštanju (kanalizacija, cesta).
V proračunu ni predvidenih sredstev za projektiranje in urejanje Boštanja.
Zagotoviti sredstva za igrišče pri OŠ Šentjanž in novo cesto v Češnjicah.
Pobuda za rešitev težave z odlaganjem odpadne folije od bal.
Pobuda za širitev mreže defibrilatorjev v KS Šentjanž še na Brunk.
Podano je vprašanje glede pomena drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini
113.000 (indeks povišanja 202).
Pobuda k sledenju projektom, ki bi sledili brezogljični družbi (pridobivanje sredstev EU).
Okrepiti področje e-mobilnosti; načrt elektrifikacije, car-sharing, e-skiroji itd.
Pobuda, naj se z EU sredstvi razvija digitalizacija občine.
Zagotoviti sredstva za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine, ustanoviti namenski
sklad.
Izdelati projekt za ureditev središča Tržišča, pripraviti OPPN.
Urediti turistično–rekreativno kolesarsko pot Krmelj–Tržišče–Malkovec z namenom
razvoja turizma in zagotovitve varnosti.
Predlog za ureditev povezovalne poti Krmelj–Tržišče.
Sanacija cest v Zgornjih in Spodnjih Vodalah, cesta Slančji Vrh–Krsinji Vrh in cesta
Telče.
Urediti žarno steno in prostor za raztros pepela na pokopališču v Tržišču.
Predlog, naj se občina aktivno vključi v postopek odkupa nepremičnin, ki so potrebne
za izvedbo sanacije ceste Šentjanž–Glino
Predlog za ureditev starega mestnega jedra Sevnice (javna razsvetljava, sanacija
asfalta proti Gobovcam); pobuda za celovit razvoj starega mestnega jedra (pregled
predlogov, podanih na okrogli mizi).
Prelog za celovito projektno ureditev starega mestnega jedra Sevnice, in ne le
Slomškovega doma.
Predlog za izgradnjo kulturne dvorane v Sevnici.
Sevnica potrebuje kulturno dvorano, mogoče je tudi pridobiti EU sredstva za njeno
gradnjo.
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Pripraviti projekte za prijavo na razpise.
Poiskati ustrezen prostor za vadbo kulturnih društev (pevske, folklorne skupine), s
katerim bi upravljal KŠTM Sevnica.
Za ureditev ceste na Vrhu nad Boštanjem naj se pripravi vsaj projekt.
Urediti parkirišče pri OŠ Boštanj
Predlog za ureditev igrišča oz. Atletske steze v sklopu športnega parka Krmelj
Čimprejšnja sanacija mostu čez Hinjo, ker gre za zelo obremenjen in nevaren odsek
Ureditev javne razsvetljave na relaciji Krmelj–Gabrijele
Izvesti dokončno rušitev stare hiše (Krmelj 38), komunalno urediti območje, ki bo
primerno za gradnjo.
Sanacija ceste Hinjce–Ogorelce–Kamenško, vsaj na posameznih odsekih.
Predlog za ureditev stare ceste Mrtovec, do Deželaka (bivalna enota), gre za ureditev
200-metrskega odseka.
Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v KS Loka.
Sanacija ceste Loka–Račica.
Ureditev vodovoda Okroglice, Slap in priprava študije za ureditev vodooskrbe na tem
območju.
Za rekonstrukcijo LC Poklek–Blanca 20 tisoč evrov ne bo dovolj, je zelo obremenjena
s tovornim prometom.
Zagotoviti sredstva za umestitev pločnika ob LC Blanca–Poklek mimo žage, saj gre za
zelo nevaren odsek.
Ob umestitvi pločnika dodatno okrepiti vodovodno povezavo na Blanci z dodatno cevjo,
saj ob porabi vode iz hidranta in vnovičnem polnjenju cevi prihaja do poškodb na hišnih
povezavah.
Potrebno je doreči izvedbo projekta Kanalizacija in ČN Blanca.
Predvidi naj se proračunska postavka za opremo vzgojno-izobraževalnih objektov s
klimatskimi napravami.
Ustrezno urediti dostop do OŠ Blanca, ki je zelo sporen z vidika varnosti, predlog za
pripravo projektne dokumentacije.
Potrebno je realizirati sanacijo ceste na odseku Lončarjev Dol–Čanje; postavka naj se
iz 30 dvigne na 50 tisoč evrov.
Predlog za ureditev parkirišč v Sevnici, potreben celovit pregled možnih lokacij, predlog
za dvonadstropno parkirišče pri Kiwi shopu.
Ureditev ceste Cankarjeva s podaljškom proti obrtni zbornici, rekonstrukcija cestišča in
kanalizacijskega sistema, tudi z dopolnitvijo javne razsvetljave in z delom pločnika;
Lisca se ograjuje in zmanjkuje prostora. Predlog za sofinanciranje ureditve asfalta pred
obrtno zbornico s strani podjetja Lisca, saj težka tovorna vozila uničujejo cesto.
Ob zgradbi pri Tušu je ostalo prosto parkiranje, nekaj vozil se tam parkira zelo vztrajno
in je stalno zasedeno; območje ni namenjeno samo za enega uporabnika. Predlog za
daljši termin brezplačnega parkiranja na modri coni, namesto za eno na dve uri,
določeni ljudje uporabljajo to parkirišče tudi za zdravstvene storitve. Predlog, da je
možna uporaba tudi parkirne ure, saj je to zelo smiselno namesto pisanja listkov.
Kako je z depandansami na Lisci, predlog, da se pristopi k ureditvam novih po
odstranitvi starih.
Predlog za 25-metrski bazen.
Na Gradu Sevnica urediti dostop za gibalno ovirane, urediti zadostno število parkirišč
in urediti okolico Lutrove kleti.
Poskrbeti za celovito prometno signalizacijo usmerjanja do kulturnih objektov,
turističnih destinacij, gostišč itd.
Urediti celovito urejanje plakatiranja in poskrbeti za sistematično in sprotno
odstranjevanje preteklih povabil na dogodke, v povezavi s celovito urejenostjo kraja.
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Pobuda, da se najdejo sredstva za dodatne arheološke raziskave na Ajdovskem
Gradcu in na Revanšcah pod Lisco, saj bi to bil izredno zanimiv in atraktiven turistični
produkt, tudi v povezavi z Lisco.
Potrebno je urediti neurejeni odsek ceste na Lisco.
Z odkupom dela zemljišč je potrebno na Lisci urediti dodatna parkirišča.
Za obnovo mrliške vežice na Rovišču je potrebno povišati kvoto sredstev.
Urediti možnost za raztros pepela na pokopališču na Studencu.
Urediti obnovo strehe in fasade na Kulturnem domu Studenec.
Predlog za pripravo projektne dokumentacije za križišče med Roviščem, Zavratcem in
Studencem, saj je zelo nevarno.
Obnova cest v slabem stanju na območju KS Studenec.
Novo cesto Zavratec–Rovišče je potrebno dopolniti s peš-potjo za otroke, cesta je zelo
nevarna.
Potrebno je obnoviti cesto Črni potok–Križ.
Predlog za priključitev konceptu pametnih vasi.

SKLEP: Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za
leto 2022 s podanimi predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi
predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

Ad6
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2021
Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in splošne zadeve: Komisija občinskemu
svetu predlaga, da se občinska priznanja v letu 2021 podelijo skladno z oblikovanim sklepom.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu
2021 podelijo naslednjim dobitnikom:
Grb Občine Sevnica:
- ZDRAVSTVENEMU DOMU SEVNICA, Trg svobode 14, Sevnica;
Zlata plaketa Občine Sevnica:
- mag. BREDI DRENEK SOTOŠEK, Drožanjska cesta 58, Sevnica,
- ZVONKI MRGOLE, Telče 19 a, Tržišče;
Srebrna plaketa Občine Sevnica:
- CIRILU DOLINŠKU, Šmarčna 8, Boštanj,
- MAJDI HRIBERŠEK, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
- PAVLU DROBNETU, Ledina 51 a, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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Ad7
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Svet zavoda šteje 11 članov, sestavljajo ga tudi trije
predstavniki ustanovitelja, imenovani za obdobje štirih let. Komisija je politične stranke pozvala
k podaji predlogov.
Janez Kukec po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja: Obravnavali so predlog in predlagajo, da se za predstavnike ustanoviteljice
Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika
Sevnica imenujejo Tanja Novšak, Gorazd Zupanc in Irena Klenovšek.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
imenuje:
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica,
- Gorazda Zupanca, Račica 53a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad8
Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
Alenka Mirt, vodja Splošne službe: Jože Jereb, ki je bil imenovan kot predstavnik Policijske
postaje Sevnica, je v mesecu juniju podal odstopno izjavo. Policijska postaja je bila podana k
podaji nadomestnega člana, pridobljen je bil predlog. Obe dokumentaciji je obravnavala
komisija.
Janez Kukec po pooblastilu predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja: Komisija je odstopno izjavo in predlog za imenovanje novega člana obravnavala
na seji dne 12. 10. 2021. Občinskemu svetu v sprejem predlaga oblikovani sklep.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je članu Jožetu Jerebu, Malkovec 31a, 8295
Tržišče, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 7. 6. 2021 prenehal mandat člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica se kot predstavnik
Policijske postaje Sevnica imenuje Primož Smole, Celjska cesta 22, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega
Aleš Mrgole:
- zanima ga, kako napreduje projekt izgradnje nove osnovne šole v Krmelju, kako velik
bo objekt, kakšna so predvidena sredstva za izgradnjo, ali so narejene vse potrebne
analize glede števila prirasta ali upada otrok v prihodnosti ter kakšno je stališče občine
glede združevanja šol Tržišče–Krmelj–Šentjanž;
- zanima ga, kdaj je predvidena ureditev ceste, javne razsvetljave in pločnika v Tržišču
(odsek od osnovne šole do cerkve).
Tanja Novšak:
- zanima jo, kaj je novega pri OPPN Radna–Hofer.
Franc Povše:
- predlaga, da se poskrbi za prometno varnost otrok pri novem vrtcu v Boštanju, in sicer
s postavitvijo ležečih policajev, merilnikom hitrosti in podaljšanjem cone omejitve
hitrosti na 30 km/h;
- zanima ga, v kakšni fazi je projekt daljnovod Boštanj, predlaga, da se aktivno pristopi
k reševanju zadeve;
- zanima ga, zakaj Občina Sevnica ne unovči bančnih garancij ali zahteva sanacij na
izvedenih projektih, ko so za to izpolnjeni pogoji;
- prosi za pojasnilo JP Komunala d.o.o. Sevnica, kaj delavci delajo na terenu od 6.00 do
7.00, ko je v tem času tema.
Rok Petančič:
- zanima ga, kdaj bo sanirana javna pot od stare pošte mimo Šumeja, ki je poškodovana,
puščal naj bi tudi vodovod;
- zanima ga, kdo skrbi za posajena drevesa na poti ob reki Savi v bližini avtopralnice;
- pridružuje se pobudi za ureditev starega mestnega jedra Sevnice.
Matej Imperl:
- predlaga, da se Občina Sevnica vključi v pogovore z lastnikom zemljišča, po katerem
poteka dostop do cerkve sv. Lovrenca, ki je pot zaprl, saj je predvidena obnova
mežnarije ob cerkvi.
Ivan Orešnik:
- na eni od prejšnjih sej je podal vprašanje glede nepreglednega ovinka pri Bregarju v
Hinjcah, kjer je tik ob cestišču postavljena škarpa;
- predlaga, da se funkcionalna zemljišča blokov prenesejo v last etažnih lastnikov, ki naj
za njihovo vzdrževanje tudi skrbijo.
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Marjan Ločičnik:
- predlaga, da se prometni znaki, ki prepovedujejo promet za vozila, katerih osna
obremenitev je večja od 5 ton, odstranijo, saj že šolski avtobus presega navedeno
obremenitev;
- zanima ga, kaj je s pogodbo o upravljanju pokopališča Rožno med Občino Krško,
Občino Sevnica in Župnijo Brestanica, in kakšen je predlog rešitev.
Gregor Korene:
- predlaga, da se pri sosednjih občinah preveri interes za izgradnjo regionalne
sežigalnice komunalnega blata;
- predlaga, da se občina pri določenih zadevah odloči za izvedbo konsolidiranega
javnega naročila (npr. nakup klim za osnovne šole, postavitev videonadzornega
sistema za izboljšanje prometne varnosti);
- zanima ga, zakaj je bil v naselju Dolnje Brezovo ležeči policaj postavljen v tako kratkem
času in brez vednosti krajanov ter predlaga, da se ležeči policaj namesti tudi na lokalni
cesti pri objektu z naslovom Jelovec 3, Boštanj.
Janez Kukec:
- predlaga, da se z namenom rešitve odlaganja odpadkov na Telčah sestaneta JP
Komunala d.o.o. Sevnica in predstavnika krajevne skupnosti iz Telč;
- predlaga, da se sanirajo poškodovane bankine na cesti Krsinji Vrh–Slančji Vrh.

Ad11
Razno
Župan člane sveta seznani s predvidenim terminom naslednje seje. Povabi jih na osrednjo
slovesnost ob občinskem prazniku v mesecu novembru.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov. (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: 25. 10. 2021

PREGLED SKLEPOV
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 20. 10. 2021
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
416. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 26. redne seje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne
22.9.2021

417. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 25. redne seje občinskega sveta z dne
22.9.2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

418. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 25. redne seje občinskega sveta z dne 22.9.2021.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat ekonomike – nadaljevanje prve
obravnave

419. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

4.

Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni
proračun za leto 2022

420. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem,
soodločam« - participativni proračun za leto 2022.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23)
Sklep je sprejet.

5.

Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022

421. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022 s
podanimi predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2022:
-

Zagotoviti sredstva za projektiranje skupnih čistilnih naprav, pripraviti projektno
dokumentacijo za prijavo na razpise.
Urediti področje malih čistilnih naprav, sofinanciranje izgradnje, poiskati prehodne
rešitve za območja, kjer izgradnja kanalizacije ni predvidena oziroma sofinanciranje ni
upravičeno.
Pripraviti študijo čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
Spodbujati je potrebno gospodinjstva, naj se združujejo v nameri za izgradnjo skupnih
MČN (področja Loka, Račica, Kladje, Blanca).
Podan je predlog za povečanje sredstev za šport.
Glede na povišanje prihodkov na ravni celotnega proračuna naj se poviša tudi del
sredstev za dejavnost športa.
Podana je pobuda za proučitev možnost financiranja ali sofinanciranja zimskih in letnih
občinskih lig.
Podano je vprašanje, zakaj se je povišala splošna proračunska rezervacija.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka drugi operativni odhodki za delovanje OU.
Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka odškodnine zaradi sodnih postopkov.
Podano je vprašanje, kaj pomeni 85.000 EUR za upravljanja bazena.
Podan je pomislek, zakaj plačati 500.000 EUR za odpravo napake pri projektu
stadiona; naj stroške krije tisti, ki je zanjo odgovoren.
Predlagana je nova lokacijo za stadion, na lokaciji stadiona pa naj se uredijo dodatna
parkirišča, preostala sredstva naj se namenijo izgradnji kulturne dvorane.
Predlog, da se sredstva namesto za sanacijo terena za izgradnjo stadiona raje
namenijo za kulturno dvorano Sevnica; atletska steza je realna potreba, nogometno
igrišče pa ne.
Namesto predvidenega stadiona (sredstev za stabilizacijo) je predlagana ureditev
športnega parka; preostali delež v proračunu za stabilizacijo brežine sredstev pa bi se
lahko namenil še za športni park Krmelj. Potreb za nogometno igrišče ni.
Nogometno igrišče ni potrebno, atletska steza pa vsekakor.
Sanacija povezovalne poti Log–Radna naj se izvede v prvi polovici leta 2022 (ne samo
projektna dokumentacija), saj gre za zelo nevaren odsek
Nujna je ureditev povezave Lukovec–Log.
Predlog, naj se doda postavka za pripravo idejne zasnove za cestno povezavo
Boštanj–Mokronog.
Predlog, da občina aktivno pristopi k posodobitvi in umestitvi hitre ceste proti Ljubljani
po vzoru drugih občin, saj je ta povezava gonilo razvoja.
Uredita naj se zadnji dve ulici v Dolenjem Boštanju (kanalizacija, cesta).
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-

V proračunu ni predvidenih sredstev za projektiranje in urejanje Boštanja.
Zagotoviti sredstva za igrišče pri OŠ Šentjanž in novo cesto v Češnjicah.
Pobuda za rešitev težave z odlaganjem odpadne folije od bal.
Pobuda za širitev mreže defibrilatorjev v KS Šentjanž še na Brunk.
Podano je vprašanje glede pomena drugih izrednih nedavčnih prihodkov v višini
113.000 (indeks povišanja 202).
Pobuda k sledenju projektom, ki bi sledili brezogljični družbi (pridobivanje sredstev EU).
Okrepiti področje e-mobilnosti; načrt elektrifikacije, car-sharing, e-skiroji itd.
Pobuda, naj se z EU sredstvi razvija digitalizacija občine.
Zagotoviti sredstva za sofinanciranje zamenjave azbestne kritine, ustanoviti namenski
sklad.
Izdelati projekt za ureditev središča Tržišča, pripraviti OPPN.
Urediti turistično–rekreativno kolesarsko pot Krmelj–Tržišče–Malkovec z namenom
razvoja turizma in zagotovitve varnosti.
Predlog za ureditev povezovalne poti Krmelj–Tržišče.
Sanacija cest v Zgornjih in Spodnjih Vodalah, cesta Slančji Vrh–Krsinji Vrh in cesta
Telče.
Urediti žarno steno in prostor za raztros pepela na pokopališču v Tržišču.
Predlog, naj se občina aktivno vključi v postopek odkupa nepremičnin, ki so potrebne
za izvedbo sanacije ceste Šentjanž–Glino
Predlog za ureditev starega mestnega jedra Sevnice (javna razsvetljava, sanacija
asfalta proti Gobovcam); pobuda za celovit razvoj starega mestnega jedra (pregled
predlogov, podanih na okrogli mizi).
Prelog za celovito projektno ureditev starega mestnega jedra Sevnice, in ne le
Slomškovega doma.
Predlog za izgradnjo kulturne dvorane v Sevnici.
Sevnica potrebuje kulturno dvorano, mogoče je tudi pridobiti EU sredstva za njeno
gradnjo.
Pripraviti projekte za prijavo na razpise.
Poiskati ustrezen prostor za vadbo kulturnih društev (pevske, folklorne skupine), s
katerim bi upravljal KŠTM Sevnica.
Za ureditev ceste na Vrhu nad Boštanjem naj se pripravi vsaj projekt.
Urediti parkirišče pri OŠ Boštanj
Predlog za ureditev igrišča oz. Atletske steze v sklopu športnega parka Krmelj
Čimprejšnja sanacija mostu čez Hinjo, ker gre za zelo obremenjen in nevaren odsek
Ureditev javne razsvetljave na relaciji Krmelj–Gabrijele
Izvesti dokončno rušitev stare hiše (Krmelj 38), komunalno urediti območje, ki bo
primerno za gradnjo.
Sanacija ceste Hinjce–Ogorelce–Kamenško, vsaj na posameznih odsekih.
Predlog za ureditev stare ceste Mrtovec, do Deželaka (bivalna enota), gre za ureditev
200-metrskega odseka.
Ureditev cestne in komunalne infrastrukture v KS Loka.
Sanacija ceste Loka–Račica.
Ureditev vodovoda Okroglice, Slap in priprava študije za ureditev vodooskrbe na tem
območju.
Za rekonstrukcijo LC Poklek–Blanca 20 tisoč evrov ne bo dovolj, je zelo obremenjena
s tovornim prometom.
Zagotoviti sredstva za umestitev pločnika ob LC Blanca–Poklek mimo žage, saj gre za
zelo nevaren odsek.
Ob umestitvi pločnika dodatno okrepiti vodovodno povezavo na Blanci z dodatno cevjo,
saj ob porabi vode iz hidranta in vnovičnem polnjenju cevi prihaja do poškodb na hišnih
povezavah.
Potrebno je doreči izvedbo projekta Kanalizacija in ČN Blanca.
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Predvidi naj se proračunska postavka za opremo vzgojno-izobraževalnih objektov s
klimatskimi napravami.
Ustrezno urediti dostop do OŠ Blanca, ki je zelo sporen z vidika varnosti, predlog za
pripravo projektne dokumentacije.
Potrebno je realizirati sanacijo ceste na odseku Lončarjev Dol–Čanje; postavka naj se
iz 30 dvigne na 50 tisoč evrov.
Predlog za ureditev parkirišč v Sevnici, potreben celovit pregled možnih lokacij, predlog
za dvonadstropno parkirišče pri Kiwi shopu.
Ureditev ceste Cankarjeva s podaljškom proti obrtni zbornici, rekonstrukcija cestišča in
kanalizacijskega sistema, tudi z dopolnitvijo javne razsvetljave in z delom pločnika;
Lisca se ograjuje in zmanjkuje prostora. Predlog za sofinanciranje ureditve asfalta pred
obrtno zbornico s strani podjetja Lisca, saj težka tovorna vozila uničujejo cesto.
Ob zgradbi pri Tušu je ostalo prosto parkiranje, nekaj vozil se tam parkira zelo vztrajno
in je stalno zasedeno; območje ni namenjeno samo za enega uporabnika. Predlog za
daljši termin brezplačnega parkiranja na modri coni, namesto za eno na dve uri,
določeni ljudje uporabljajo to parkirišče tudi za zdravstvene storitve. Predlog, da je
možna uporaba tudi parkirne ure, saj je to zelo smiselno namesto pisanja listkov.
Kako je z depandansami na Lisci, predlog, da se pristopi k ureditvam novih po
odstranitvi starih.
Predlog za 25-metrski bazen.
Na Gradu Sevnica urediti dostop za gibalno ovirane, urediti zadostno število parkirišč
in urediti okolico Lutrove kleti.
Poskrbeti za celovito prometno signalizacijo usmerjanja do kulturnih objektov,
turističnih destinacij, gostišč itd.
Urediti celovito urejanje plakatiranja in poskrbeti za sistematično in sprotno
odstranjevanje preteklih povabil na dogodke, v povezavi s celovito urejenostjo kraja.
Pobuda, da se najdejo sredstva za dodatne arheološke raziskave na Ajdovskem
Gradcu in na Revanšcah pod Lisco, saj bi to bil izredno zanimiv in atraktiven turistični
produkt, tudi v povezavi z Lisco.
Potrebno je urediti neurejeni odsek ceste na Lisco.
Z odkupom dela zemljišč je potrebno na Lisci urediti dodatna parkirišča.
Za obnovo mrliške vežice na Rovišču je potrebno povišati kvoto sredstev.
Urediti možnost za raztros pepela na pokopališču na Studencu.
Urediti obnovo strehe in fasade na Kulturnem domu Studenec.
Predlog za pripravo projektne dokumentacije za križišče med Roviščem, Zavratcem in
Studencem, saj je zelo nevarno.
Obnova cest v slabem stanju na območju KS Studenec.
Novo cesto Zavratec–Rovišče je potrebno dopolniti s peš-potjo za otroke, cesta je zelo
nevarna.
Potrebno je obnoviti cesto Črni potok–Križ.
Predlog za priključitev konceptu pametnih vasi.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21)
Sklep je sprejet.

6.

Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2021

422. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2021
podelijo naslednjim dobitnikom:
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Grb Občine Sevnica:
- ZDRAVSTVENEMU DOMU SEVNICA, Trg svobode 14, Sevnica;
Zlata plaketa Občine Sevnica:
- mag. BREDI DRENEK SOTOŠEK, Drožanjska cesta 58, Sevnica,
- ZVONKI MRGOLE, Telče 19 a, Tržišče;
Srebrna plaketa Občine Sevnica:
- CIRILU DOLINŠKU, Šmarčna 8, Boštanj,
- MAJDI HRIBERŠEK, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica,
- PAVLU DROBNETU, Ledina 51 a, Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

423. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica imenuje:
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, 8290 Sevnica,
- Gorazda Zupanca, Račica 53a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu,
- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
424. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je ugotovil, da je članu Jožetu Jerebu, Malkovec 31a, 8295
Tržišče, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 7. 6. 2021, prenehal mandat člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica se kot predstavnik
Policijske postaje Sevnica imenuje Primož Smole, Celjska cesta 22, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
425. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Aleš Mrgole
- zanima ga, kako napreduje projekt izgradnje nove osnovne šole v Krmelju, kako velik
bo objekt, kakšna so predvidena sredstva za izgradnjo, ali so narejene vse potrebne
analize glede števila prirasta ali upada otrok v prihodnosti ter kakšno je stališče občine
glede združevanja šol Tržišče – Krmelj – Šentjanž;
- zanima ga, kdaj je predvidena ureditev ceste, javne razsvetljave in pločnika v Tržišču
(odsek od osnovne šole do cerkve);
Tanja Novšak
- zanima jo, kaj je novega pri OPPN Radna – Hofer;
Franc Povše
- predlaga, da se poskrbi za prometno varnost otrok pri novem vrtcu v Boštanju, in sicer
s postavitvijo ležečih policajev, merilnikom hitrosti in podaljšanjem cone omejitve
hitrosti na 30 km/h;
- zanima ga, v kakšni fazi je projekt daljnovod Boštanj in predlaga, da se aktivno pristopi
k reševanju zadeve;
- zanima ga, zakaj Občina Sevnica ne unovči bančnih garancij ali zahteva sanacij na
izvedenih projektih, ko so za to izpolnjeni pogoji;
- prosi za pojasnilo JP Komunala d.o.o. Sevnica, kaj delavci delajo na terenu od 6.00 do
7.00, ko je v tem času tema;
Rok Petančič
- zanima ga, kdaj bo sanirana javna pot od stare pošte mimo Šumeja, ki je poškodovana,
puščal naj bi tudi vodovod;
- zanima ga, kdo skrbi za posajena drevesa na poti ob reki Savi v bližini avtopralnice;
- pridružuje se pobudi za ureditev starega mestnega jedra Sevnice
Matej Imperl
- predlaga, da se Občina Sevnica vključi v pogovore z lastnikom zemljišča, po katerem
poteka dostop do cerkve Sv. Lovrenca, ki je pot zaprl, saj je predvidena obnova
mežnarije ob cerkvi;
Ivan Orešnik
- na eni od prejšnjih sej je podal vprašanje glede nepreglednega ovinka pri Bregarju v
Hinjcah, kjer je tik ob cestišču postavljena škarpa;
- predlaga, da se funkcionalna zemljišča blokov prenesejo v last etažnih lastnikov, ki naj
za njihovo vzdrževanje tudi skrbijo;
Marjan Ločičnik
- predlaga, da se prometni znaki, ki prepovedujejo promet za vozila, katerih osna
obremenitev je večja od 5 t odstranijo, saj že šolski avtobus presega navedeno
obremenitev;
- zanima ga, kaj je s pogodbo o upravljanju pokopališča Rožno med Občino Krško,
Občino Sevnica in Župnijo Brestanica in kakšen je predlog rešitev;
Gregor Korene
- predlaga, da se pri sosednjih občinah preveri interes za izgradnjo regionalne
sežigalnice komunalnega blata
- predlaga, da se občina pri določenih zadevah odloči za izvedbo konsolidiranega
javnega naročila (npr. nakup klim za osnovne šole, postavitev videonadzornega
sistema za izboljšanje prometne varnosti);
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zanima ga, zakaj je bil v naselju Dolnje Brezovo ležeči policaj postavljen v tako kratkem
času in brez vednosti krajanov ter predlaga, da se ležeči policaj namesti tudi na lokalni
cesti pri objektu z naslovom Jelovec 3, Boštanj;

Janez Kukec
- predlaga, da se z namenom rešitve odlaganja odpadkov na Telčah sestaneta JP
Komunala d.o.o. Sevnica in predstavnika krajevne skupnosti iz Telč;
- predlaga, da se sanirajo poškodovane bankine na cesti Krsinji Vrh – Slančji Vrh

11. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje in jih povabi na osrednjo slovesnost ob
občinskem prazniku v mesecu novembru.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Dopolnjen osnutek OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob
Planinski cesti – prva obravnava

Številka:

3505-0002/2020

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
MV Arhitektura, Maja Teraž s.p.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Maja Teraž, MV Arhitektura
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Pobuda in osnutkek izhodišč
za pripravo OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

Naloga:

Občinski podrobni prostorski načrt za
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Faza:

DOPOLNJEN OSNUTEK

ID št. PA:

1954

Naročnik/investitor:

Gradbeništvo Gerzina, Albin Gerzina s.p.
Gorjane 10A, 3257 Podsreda

Pripravljalec:

Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Izdelovalec:

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Št. projekta

2020-05

Kraj in datum:

Sevnica, avgust 2021

Št. izvodov:

01

OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
št.proj.: MV/2020-04

[1]

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Dopolnjen osnutek OPPN
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I. TEKSTUALNI DEL
BESEDILO
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1.1 Obseg in meja območja urejanja
Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je
del enote urejanja prostora EUP SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene
površine (travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Obravnavano območje spada pod
območje stavbnih zemljišč, s podrobno namensko rabo SS - stanovanjske površine.
Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380-Šmarje, v površini 2164 m2.
Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska cesta, kategorizirana kot regionalna cesta
II.reda R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju: regionalna cesta R2-424) in
potok Sevnična. Na severovzhodni strani meji na javno pot s št. 594921 (Planinska cestabloki, v nadaljevanju: JP 594921), ki se proti zahodu nadaljuje v javne parkirne površine z
večstanovanjskim objektom z naslovom Planinska cesta 29.
V obstoječem izvedbenem načrtu, imenovanem Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob
Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07) - v nadaljevanju: URN 34)) je območje
OPPN označeno z gradbeno parcelo št. 6.
Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta št. 2 »Geodetski načrt s prikazom
območja urejanja«. Na južni in jugovzhodni strani meji na regionalno cesto R2-424, odsek
1166 Boštanj - Planina, nato proti vzhodnem in severovzhodnem robu poteka javna pot JP
594921, ki se priključi na regionalno cesto, na severnem delu so obstoječe parkirne površine
za potrebe obstoječega večstanovanjskega bloka. Na zahodnem in jugozahodnem robu meji
na obstoječi večstanovanjski blok in individualno enostanovanjsko pozidavo, nato se naveže
nazaj na izhodiščno točko z regionalno cesto.
1.2 Posegi izven območja urejanja
Zaradi izvedbe navezav na GJI in grajeno javno dobro se predvidijo posegi izven območja
urejanja, predvidoma za priključitev na javno cestno omrežje in javno elektro omrežje.
Umestitev cestnega priključka in potek nove elektro trase od transformatorske postaje do
obstoječe omarice na parceli je idejno prikazano v grafičnem načrtu 6 - Prometna, komunalna
in energetska infrastruktura. Podrobnosti glede priključitev se prikaže v naslednjih fazah
OPPN.

2. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI
OBMOČJI
Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti, na zahodnem in
jugozahodnem robu meji na stanovanjske površine. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba
poteka državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju
regionalna cesta), na severnem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921,
Planinska cesta - bloki (v nadaljevanju javna pot). Na zahodnem in jugozahodnem robu so
pozidane stanovanjske površine, in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna
enostanovanjska pozidava. Severno in severovzhodno od javne poti se nadaljujejo
individualne enostanovanjske hiše.
V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča znotraj in zunaj območja prostorske
ureditve. Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi med
gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov ipd.
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Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na
severnem in zahodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se severno od
območja urejanja navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala
novogradnji in obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi do sosednjih
zemljišč oziroma objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se
uredijo ustrezni nadomestni začasni dovozi in dostopi.
V osnutku sta predvideni opcija A in opcija B, kjer je mesto cestnega priključka pri obeh enako,
razlika pa je v umestitvi parkirnih mest na in ob območju OPPN. Dodatna utemeljitev glede
izvedbe novega oziroma rekonstruiranega priključka je navedeno v prilogi, pod točko 4.
Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato
je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter
usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. V času izvajanja gradnje se
zagotovi varen promet in nemoteno komunalnoenergetsko oskrbo objektov na območju OPPN
in izven njega.
Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne
vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 70/1, 71/4, 870/4, 1522/5,
vse v katastrski občini 1380 - Sevnica. Omenjene parcele so predvidene za izgradnjo novega
NN 0,4 kV kablovoda od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidenega
večstanovanjskega objekta. Predviden NN elektro kabel se med obstoječo TP in predvidenim
objektom položi v obstoječo in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
Novo gradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ureditvami ne sme imeti škodljivega vpliva na
gradbenotehnično stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne poškodbe pa
mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja
urejanja se po končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po potrebi sanirajo.

3. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE
PROSTORSKE UREDITVE
3.1 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
3.1.1 Vrste dejavnosti
Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko rabo. Dovoljene so nemoteče
spremljajoče dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale
večjega tovornega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče terciarne dejavnosti: J
Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L
Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti. Terciarna dejavnost ne sme presegati 40% BTP
posameznega stanovanja.
3.1.2 Vrste gradenj in objektov
V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št.
37/18 - v nadaljevanju Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov
(v nadaljevanju TSG) dovoljeno graditi naslednje stavbe, gradbene inženirske objekte in druge
gradbene posege:
- Stavbe
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnice kot pripadajoči objekti h
glavnemu objektu brez opredeljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti)
- Gradbeno inženirski objekti:
21112 - Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje v cestišču kot nezahtevni objekti
ter prometna signalizacija in oprema kot enostavni objekti)
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21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in
poti kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in
nezahtevni objekti)
22210 - Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni objekti)
22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo (kot nezahtevni in
manj zahtevni objekti)
22231 - Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) - kot nezahtevni in manj zahtevni objekti
22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot nezahtevni objekti)
22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (kot enostavni in nezahtevni objekti)
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroško igrišče z
igrali kot enostaven in nezahteven objekt)
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje in oporni zidovi kot
enostavni objekti)
- Drugi gradbeni posegi:
31110 - Nasipi
31120 - Izkopi in odkopi
31130 - Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni objekti)
32110 - Ekološki otoki (kot enostaven objekt)
3.2 Pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
3.2.1 Površina za gradnjo stavb
Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Odstopanja so dovoljenja pod naslednjimi
pogoji: odmik fasadnega ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjskega
objekta na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje, mora biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj
izpostavljenih delov novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč je vsaj 4,00 m.
3.2.2 Velikost in oblikovanje stavb
- Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
- Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m - 2,54 m x 1,30 m (± 10%);
- Višinski gabarit:
- etažnost objekta do največ P+4,
- višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z višino najvišje točke strehe - atika,
merjeno od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta lahko
presegajo dimnik, zunanje enote toplotnih črpalk ter objekti ali naprava elektronske
komunikacijske infrastrukture.
- Kota pritličja na viš.koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
- Streha:
Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z nasutjem proda) ali enokapnica v
minimalnem naklonu do 6º, ki bo skrita za atiko strehe;
- Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zunanje bivalne površine lože, terase
ali balkone, fasada mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno
usklajeno na celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in neizstopajoče). Ograje
balkonov, lož in teras naj bodo po celotnem objektu enotno oblikovane.
3.2.3 Zunanja ureditev:
- Javne površine: Pešpoti in skupne zunanje površine naj omogočajo dostop funkcionalno
oviranim ljudem v skladu s predpisi, dostopne površine bodo primerno utrjene. Severno in
severozahodno od objekta naj se umesti igrišče za otroke kot enostaven ali nezahteven objekt
ter zabojniki za odpadke. Na ostalih površinah se naj predvidi zelene parkovne in tlakovane
površine, skupaj z urbano opremo. Zasaditev avtohtonih vrst dreves se predvidi med
novogradnjo in javnimi površinami na severovzhodnem in vzhodnem delu območja urejanja;
- Povozne in parkirne površine: Primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine se
prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta, parkirne površine naj bodo praviloma tlakovane
ali izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5% parkirnih mest se predvidi za funkcionalno
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ovirane osebe. Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine, se pri
opciji A umesti minimalno šest parkirnih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem
obstoječega bloka.
3.2.4 Nezahtevni in enostavni objekti
Nezahtevne in enostavne objekte, določene pod točko 2.2.2, je dovoljeno postaviti znotraj
območja OPPN.
Dovoljena je postavitev ograje za ograditev zasebnih zunanjih bivalnih površin v pritličju
objekta do višine 1,80 m ter postavitev ograje višine do 2,00 m okoli objektov, ki so namenjeni
za šport, rekreacijo in prosti čas.
Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim naklonom, ki je skrit za zaključnim
strešnim vencem ali atiko.
Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje javnih površin se upošteva določbe OPN.

4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
4.1 Splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture
Pri posegih na območju OPPN in predvidenih posegih izven tega območja se upošteva
obstoječo in predvideno GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove GJI, se v projektni dokumentaciji
prikaže detajlne tehnične rešitve križanj in prestavitev posameznega infrastrukturnega voda v
skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter se pridobi njihova soglasja.
Pred začetkom gradbenih del je potrebno pridobiti podatke oziroma ugotoviti natančen potek
tras obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvestiti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve
ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v
njihovi bližini.
Izvedba različnih vrst objektov GJI se načrtuje usklajeno. Trase novih ali rekonstruiranih
infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih koridorjih oziroma v koridorjih
javnih cest.
Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev. Pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti projektne
pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljalcev posameznega omrežja za
priključitev na omrežje posamezne javne infrastrukture.
Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem
vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.
4.2 Prometna infrastruktura
Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna cesta, ki je kategorizirana kot regionalna cesta II. reda
(R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka
občinska cesta, javna pot št. 594921 (Planinska bloki). Območje urejanja se z novim oziroma
rekonstruiranim cestnim priključkom naveže na obstoječe prometno omrežje, in sicer na
obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega priključka je na jugozahodnem delu OPPN,
kjer je že izveden poglobljen robnik, v km 1,304 na levi strani regionalne ceste z višinskimi
kotami cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.
Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe večstanovanjskega objekta se uredi kot
dvosmerna prometnica (2 x 2,75m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Zagotovi se
ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo (osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz
tudi za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske
službe.
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Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, površine za mirujoči promet in površine za
pešce so lahko tudi v drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne plošče.
Zagotovi se ustrezne prečne in vzdolžne naklone priključka ter uredi odvodnjavanje tako, da
padavinske in druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo tudi za
funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec zasaditve
površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja ter namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.
Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno površino za manipulacijo vozil, dostop v primeru
intervencije in število parkirnih mest glede na število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1
stanovanjsko enoto, z izjemo za enoipolsobo stanovanje, kjer se upošteva 1 PM/1
stanovanjsko enoto.
Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so urejene pešpoti, na katere se navežejo
nove pešpoti znotraj OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se naj varno
navezujejo na vse zunanje skupne površine večstanovanjskega objekta.
Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva določila upravljalca cestnega
omrežja in veljavne tehnične in ostale predpise s področja gradenj, urejanja, preglednosti,
varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega omrežja: Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS,
št. 86/09, 109/10-ZCes-1) in Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10ZCes-1, 36/18).
Pri načrtovanju komunalnih vodov v območju in znotraj varovalnega pasu državne ceste ne
sme biti ovirana postavitev signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni
izvedbi. V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN
KB 20 kV), ki se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo
(EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se novogradnja priključuje
na trase mešanega voda kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. V
sklopu izdelave projektne dokumentacije za mnenja in pridobitev gradbenega dovoljenja
investitor za projektirano rešitev trase vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora
investitor pridobiti stvarno pravico s strani upravljalca državne ceste.
Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 15,0 m od roba cestnega sveta na vsako
stran, in občinske javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega sveta, je
potrebno izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. Zaradi načrtovanih posegov na
tangiranem območju ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet (ne
smejo biti ogroženi varnost prometa, stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste, ne
sme biti moteno redno vzdrževanje ceste in postavljanje prometne signalizacije ter ne sme biti
ovirana bodoča ureditev ceste). Odmik predvidenega objekta od roba vozišča državne ceste
znaša 15,70 m, odmik objekta od območja cestnega telesa državne ceste (zunanji rob
pločnika ob regionalni cesti) je 14,15 m. Od cestnega sveta javne poti do večstanovanjskega
objekta je odmik 4,75 m.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu državne regionalne ceste
oziroma občinske javne ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občinske
ceste je potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in si pridobiti pozitivno mnenje od
upravljalcev posameznega cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS za
infrastrukturo in v območju javne poti od Občine Sevnica).
Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
načrtovano območje, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorja
OPPN, z dogovorom in soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške investitorja
izvedejo tudi aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, omejitve hitrosti na cesti, preplastitev
asfalta z manj hrupno obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi z ukrepi za
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zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja protihrupnega stavbnega pohištva in kakovostna
zvočna izolacija ovoja stavbe. Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno protihrupno
zaščito na podlagi predvidene obremenitve državne ceste v predpisani 20 - letni planski dobi
in se utemeljijo v projektni dokumentaciji.
4.3 Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je možna priključitev večstanovanjskega objekta na javno
vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Obstoječa
trasa vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka vzdolž jugozahodnega do vzhodnega
dela območja.
Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev
obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev objekta na javno
omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na
obstoječ jašek, lociran na vzhodnem robu prostorske ureditve, saj je lociran na nepovoznih
površinah v bližini objekta.
Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva predpise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične
predpise o javnem vodovodu.
4.4 Kanalizacijsko omrežje
Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni
izvedbi, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju obstoječega
pločnika med regionalno cesto in območjem OPPN. Priključevanje meteorne in fekalne
kanalizacije od predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem
kanalizacije se izvede pod pogoji upravljalca javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica.
Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja z večstanovanjskim objektom se naveže na
obstoječ sistem mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.
Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v
obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz vodotesno utrjenih
manipulativnih površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in
sistema odvodih meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije.
Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o
javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode v vode in javno kanalizacijo. Rešitev naj upošteva Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19); in
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih
odpadnih voda na območju Občine Sevnica (33/14 – UPB) in Tehnični pravilnik o objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda (Ur.l. RS, št. 47/09).
4.5 Električno omrežje
Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novogradnje večstanovanjskega objekta
dogradi, skladno s potrebami novih naročnikov po električni energiji ter ob upoštevanju
pogojev upravljavca omrežja. Predvidoma bo potrebna gradnja novega NN izvoda iz
transformatorske postaje TP Taborniški dom do novega objekta.
Vzhodno in severovzhodno od območja predvidene ureditve OPPN poteka obstoječ SN KB 20
kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom. S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni
pas obstoječih SN kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja na območju trase NN KB 0,4
kV in SN KB 20 kV. V ta namen se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.
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Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na območju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in
EUP SE46, št. 201/21, feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP
Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, nadomesti z novim "KB 20 kV TP
Šmarje 4 – TP Taborniški dom" v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
V tem primeru se nov SN KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor predvidene gradnje
večstanovanjskega objekta na območju OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega
kablovoda ne pride v času novogradnje večstanovanjskega objekta, je potrebno obstoječ SN
KB 20 kV na delu križanja (zelenica in parkirišče na vzhodni strani območja) ustrezno
mehansko zaščititi, oziroma z investitorji Sončnega gaja in upravljalcem el. vodov skleniti
dogovor o financiranju prestavitve oz. zamenjave obstoječega z novim kablovodom 20 kV.
Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med
obema transformatorskima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Ob trasi
omenjenega SN kablovoda v obstoječo EKK predvidi nov NN KB 0,4 kV za potrebe
predvidenega večstanovanjskega objekta. Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150
mm2. Nova EKK se izvede od obstoječega jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer s cevmi ter
jaški standardnih dimenzij. Na vseh povoznih površinah se EKK dodatno mehansko zaščiti z
obbetoniranimi cevmi skladno s tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje
potrebno izdelati projektno dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en.
podzemnega primarnega voda za priključitev novega objekta na distribucijsko omrežje ter za
ustrezno ureditev obstoječih SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti
gradbeno dovoljenje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora
investitor pridobiti soglasje za priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od
upravljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje.
Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se naj upoštevajo veljavne varnostne in
tehnične predpise in omejitve v varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij:
- Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE),
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92, 56/99 –
ZVZD in 43/11 – ZVZD-1),
- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1).
4.6 Razsvetljava javnih površin
Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se zaradi predvidene novogradnje in zunanjih
ureditev s prometnimi površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.
Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se določi skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave
ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za
okolje in podnebne spremembe.
4.7 Plinovodno omrežje
Območje prostorske ureditve ne posega v traso obstoječega plinovoda v upravljanju družbe
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko
predvidi izgradnja plinovodnega priključka na obstoječo traso plinovoda tipa PE 100 SDR 11.
Mesto priključitve na plinovodno omrežje je predvideno na severni fasadi sosednjega
večstanovanjskega objekta, ki je lociran na parceli št. 72/5 in 72/6 k.o. Šmarje.
Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upoštevati tehnične predpise za delo na
plinovodih. Pred pričetkom gradnje plinovodnega priključka je obvezna zakoličba vse
obstoječe komunalne infrastrukture na območju obstoječe trase plinovoda in jo po potrebi
ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi na plinovodno omrežje, možno pa je tudi
ogrevanje objekta z alternativnimi viri energije.
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4.8 Raba energije
Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov
energije (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso). Energijska
učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS,
št. 158/20) in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10 in 61/17 GZ). Zagotovljena naj bo tudi raba obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi,
kot so ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje tople vode.
3.9 Omrežje elektronskih komunikacij
Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij,
na mestih tangenc pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabelsko
kanalizacijo ter prilagoditve novim gradnjam in ureditvam. Točke priključitve oziroma navezav
na javno omrežje elektronskih komunikacij določi posamezni upravljavec posameznega
komunikacijskega omrežja.
KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka obstoječ podzemni KKS vod, ki je v
upravljanju KKS Sevnica. Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objekta, in
sicer se točen potek trase uskladi z upravljalcem omrežja. Nova del trase KKS omrežja se
gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od
trase do fasade objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma izvede v zaščitni cevi PVC
Ø50 mm.
TK vod: Na jugozahodnem delu območja urejanja poteka telekomunikacijsko omrežje,
katerega upravljalec je Telekom Slovenije d.d.. Na območju obstoječe trase TK omrežja so
predvidene povozne površine, zato se jih ustrezno zaščiti. Mesto predvidene priključitve na
obstoječe TK omrežje se predvidi na najbližjem obstoječem TK jašku, ki se nahaja na
obstoječem pločniku ob regionalni cesti, jugovzhodno od objekta. Za trase novih
telekomunikacijskih vodov se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm in
kabelskim jaškom na območju urejanja, od katerega se do novega objekta predvidi PVC cev
Ø50 mm.
TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu območja ureditve poteka obstoječ
telekomunikacijski optični podzemni vod (TK OŠO), ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gradnja
novega objekta je izven varovalnega pasu optike. Točka predvidene priključitve na obstoječe
širokopasovno optično omrežje je na parceli gradnje, predvidoma severno od objekta, kjer se
umesti tudi nov kabelski jašek optičnega omrežja. Priključek do jaška bo predvidoma iz PEHD
cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve do novega kabelskega jaška, od tu pa se do objekta
predvidi mikro cev z optičnimi kabli.
Omrežje in predvideni priključki komunikacijske infrastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje)
se gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na območju
povoznih in tlakovanih površin se cevi dodatno zaščiti s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z
ostalimi obstoječimi in novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja ter
upošteva najmanjši odmik v horizontalni in vertikalni smeri.
3.10 Ravnanje z odpadki
Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za odpadke, kjer se znotraj urejenega in po
potrebi ograjenega prostora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno prevzemu
odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Komunala d.o.o.
Sevnica).
Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za
ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz
odpadkov na komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbirno mesto, če je
zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina za zabojnike se uredi
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(npr. asfaltira ali tlakuje, zazeleni okolico) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo,
po potrebi pa nadkrije z nadstreškom.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode,
katerih tip, barvo, prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim
občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Z gradbenimi odpadki morata investitor in izvajalec
ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS,
št. 34/08).

5. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih
v register nepremične kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven
registriranih arheoloških ostalin.
Kljub temu pa ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določbami arheološke stroke.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJE NARAVE
Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objekta in izvajanju dejavnosti na
območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene
dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj se veljavni predpisi s področja
varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave.
6.1. Varstvo okolja
6.1.1 Varstvo pred hrupom
Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objekta emisije hrupa ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske
rabe prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
43/18 in 59/19) - v nadaljevanju Uredba.
Glede na namensko rabo prostora se obravnavano območje skladno s 4. členom Uredbe
uvršča v območ je s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se ne sme
preseči mejnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za II. stopnjo varstva pred hrupom.
Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij, kot so
lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V primeru
ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustrezni zvočno izolativni materiali za
zmanjšanje eventualnih hrupnih vplivov na bivalne prostore. Pasivna zaščita pred hrupom se
zagotovi z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah, kot so vgradnja protihrupnega stavbnega
pohištva in kakovostna zvočna izolacija ovoja stavbe.
Inštalacijske oziroma strojne naprave (npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki
povzročajo hrup, se namesti tako, da so vplivi na bivalno okolje čim manj moteči in se ne
povzroča dodatnih obremenitev s hrupom.
6.1.2 Varstvo zraka
Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave za ogrevanje) ne sme povzročiti
povečanja onesnaženosti zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom
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kakovosti zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vrednosti glede kakovosti zunanjega
zraka, navedenih v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in
Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 46/19).
Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe imajo prednost energetski viri, ki so že v
obstoječem okolju in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma alternativni
sistemi za oskrbo stavb z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali
skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke).
V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec za
izvajanje ukrepov v času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo
presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
6.1.3 Varstvo voda
Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda se na območju
urejanja ustrezno uredi, in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri projektiranju in
izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v
vode in javno kanalizacijo.
Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki poteka v
cestnem svetu regionalne ceste.
Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v
obstoječ sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz utrjenih prometnih
površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih
meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije. Čiste padavinske vode s
streh se lahko pred iztokom v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za
zalivanje ipd.. Za odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih površin se lahko zgradi
drenažni sistem z navezavo na mešan sistem javnega kanalizacijskega omrežja.
Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij s področja voda (vodovarstveno in
poplavno območje).
6.1.4 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega
sevanja, se ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96 in 41/04ZVO-1) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04 – ZVO-1 in 17/11ZTZPUS-1).
6.1.5 Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin ne sme negativno vplivati na
udeležence v cestnem prometu.
Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo enotnega izgleda, pri razporeditvi svetilk
in določanju jakosti osvetlitve se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
6.2. Varovanje naravnih virov
6.2.1 Osonočenje fasad in odprtih površin
Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih prostorov se načrtuje na način, da je
v največji možni meri zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev prostorov.
Pri določitvi minimalno potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov se uporabi nacionalni
normativ najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem
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solsticiju, 3 ure ob ekvinokcijih in 5 ur ob letnem (za kompenzacijo napake zaradi neravnega
horizonta zadošča, da se računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in konec
sončnega obsevanja).
6.2.1 Varstvo plodne zemlje in tal
Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodarno, in sicer tako, da bodo čim manj
prizadete okoliške obstoječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno možno
mero, ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi
oziroma njihovo izlitje na prosto ali v zemljo. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi
območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo odpelje na ustrezno deponijo.
6.3 Ohranjanje narave
Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih območjih s področja narave (ožja in širša
zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje Natura
2000), ki jih določa Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).

7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7.1 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih
dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določbe
Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96, 54/15) ni potrebno graditi.
Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB1, 97/10, 21/18 - ZNOrg) ter
ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi, poplavami, plazovi, vremenskimi
pojavi in ekološkimi nesrečami. Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazljiva,
erozijska območja ali območje opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico.
Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se predvidi tehnične
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
Potrebna je izdelava geološko – geomehanskega poročila, po potrebi se izdela dodatne
geološke in hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti, plazovitosti ali poplavnosti ter na
podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve novo gradnje.
7.2 Varstvo pred požarom
Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljavne tehnične smernice, pravilnike in ostale
predpise s področja požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani
tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem
obdobju, ki je določeno za posamezno skupino objektov.
Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se
med novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni odmiki se predvidi protipožarna
zaščita s protipožarnimi zidovi ali uporaba požarno varnih materialov. Za omejitev širjenja
požara po objektu morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.
Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma
zadostno število evakuacijskih poti in izhodov na varno (tehnična smernica TSG-1-001
Požarna varnost v stavbah).
Na območju urejanja so zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska
vozila v primeru požara (SIST DIN 14090 Površine za gasilce ob zgradbah, smernica SZPV
206 Površine za gasilce ob stavbah), ter hidrantno omrežje, ki se uredi skupaj z vodovodnim
omrežjem in mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno s
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Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št.
30/91 in Ur. I. RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00-ZGPro, 83/05).
7.3 Varstvo pred potresom
Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni
pospešek tal uvršča v VIII stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal
0,150 - 0,175 g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnoodpornih konstrukcij oziroma objekta se
upoštevajo določbe slovenskega standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998) in Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) - v
nadaljevanju Pravilnik.
V skladu z določbami Pravilnika morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih
deformacij nosilne konstrukcije ali
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katerega obseg je nesorazmerno velik glede na
osnovni vzrok.

8. NAČRT PARCELACIJE
Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN obsega le eno parcelo, ki se zaradi
načrtovane ureditve ne spreminja.
Pri urejanju gradbene parcele so možna tudi odstopanja v skladu z določili točke 9. Velikost
dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

9. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se lahko izvaja sočasno. Predvidena
gospodarska javna infrastruktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgrajena ter
predana v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma pristojnim upravljavcem pred
priključitvijo večstanovanjske stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se določi v projektni dokumentaciji.

10. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja odstopanja:
- lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim odmikom od obstoječega bloka, kot je
določeno v grafičnih podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi predvidene
komunalne ureditve območja urejanja;
- tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v okolico z obstoječim blokom se predvidi
odstopanje tlorisnih dimenzij, določenih s tem OPPN, za ± 10 %;
- kota tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanjih ureditev (pohodne, prometne, zelene
površine), kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja je
predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je podana z odstopanjem ± 30 cm,
natančno se določi z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovljene naravne omejitve:
- odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
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- zasnova parkirnih mest na severnem robu območja OPPN, ki meji na obstoječe parkirne
površine ob bloku Planinska št. 29;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje od pogojev za gradnjo GJI, določenih v
tem OPPN, je mogoče v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med
gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke,
okoljevarstvene, geološko-geomehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih
utemeljenih razlogov.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo
soglašati in biti seznanjeni pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delovno
področje spadajo odstopanja.

11. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
11.1 Dodatne obveznosti
O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih priključkov se investitor in posamezni
upravljavci dogovorijo v medsebojnih pogodbah.
Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje pristojnim službam s področja GJI in
grajenega javnega dobra omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokovnega
nadzora v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.
Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno obvestiti pristojne oziroma tangirane
upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture.
Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vodov ali naprav se zagotovi ustrezno
zaščito objektov in infrastrukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb vodov ali
naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma sanira.
Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavcev cest
oziroma pristojne službe.
11.2 Organizacija gradbišča
Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se upošteva
določila tega OPPN, veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in pri izvajanju
gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske
(varnostne) ukrepe na gradbišču.
V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda,
plazljivost terena, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
Po končani gradnji se odstrani vse v času gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter
vse ostanke začasnih deponij.
Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po
obstoječem prometnem omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje (obstoječi
regionalni cesti in kategorizirani javni poti) se mora zagotoviri varen in neoviran promet.

12. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN
Na območju predvidenega ureditve, ki je del prostorske enote EUP SE46. pin, je v veljavi
Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur. list SRS št. 48/87 in Ur. list
RS, št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za navedeno območje razveljavi in
nadomesti določbe veljavnega prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje
ureja v skladu s tem OPPN.
Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev ga lahko
Občina Sevnica razveljavi. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.
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I. TEKSTUALNI DEL
ODLOK
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II. GRAFIČNI DEL
GRAFIČNE PRILOGE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IZSEK IZ OPN SEVNICA - NAMENSKA RABA IN ORTOFOTO PRIKAZ
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1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
1.1 Občinski prostorski načrt občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr.,
57/13, 1/16 in 17/16 - v nadaljevanju: OPN)
Na podlagi zasebne pobude investitorja se v OPPN upoštevajo usmeritve iz OPN ter
investitorjeve interese, ki bodo upoštevale mnenja nosilcev urejanja prostora in predloge
zainteresirane javnosti v skladu z določbami veljavne prostorske in gradbene zakonodaje in
podzakonskih aktov.
STRATEŠKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA:
Načrtovana investicijska namera je skladna s strateškim delom OPN, ki v spodaj navedenih
členih podaja izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine na področju gradnje stanovanj:
- 7. člen (stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v občini):
(1) OPN je izdelan ob upoštevanju stanja in značilnosti prostora ter teženj dosedanjega razvoja v
občini, ugotovljenih s strokovnimi podlagami za pripravo tega akta. V OPN se upoštevajo
razvojne potrebe in težnje za gradnjo stanovanj, objektov družbene infrastrukture, urejanje
gospodarske javne infrastrukture, prometnih in drugih javnih površin in rabo naravnih virov v
občini, ki izhajajo iz pobud občanov, gospodarskih in družbenih subjektov občine ter temeljnih
razvojnih dokumentov na lokalni, regionalni in državni ravni."
- 8. člen (cilji in prioritete prostorskega razvoja občine):
" Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine na področju urejanja prostora in varstva okolja so ohranjanje zdravega
okolja za bivanje in vzdrževanje ravnotežja med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in
rabo prostora. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti za poselitev naj se ohranjajo razvojni
potenciali in prepoznavne značilnosti prostora...
Prioritetni cilji
Prioritetni cilji prostorskega razvoja občine so po posameznih področjih sledeči:
...
" Okolje in prostor:
- izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z
vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo sistemov
za ravnanje z odpadki in energetske infrastrukture,
- zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za stanovanja in za gospodarske
dejavnosti ter turizem v mestnih in podeželskih naseljih,
- varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, varstvo tal, zraka, voda in vodnih virov pred
onesnaženjem ter smotrna raba naravnih virov,
- ohranjanje narave z varstvom zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanjem biotske
raznovrstnosti."
- 9. člen (splošni okvir zasnove prostorskega razvoja občine):
"(2) Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti se
dopuščajo v večjih krajevnih središčih. Razvoj poselitve se usmerja v osrednje poselitveno
območje Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom, v Krmelj in v druga
naselja, ki se razvijajo kot lokalna središča."
- 10. člen (prednostna območja za razvoj dejavnosti)
" Območja za bivanje
(1) Poselitev se razvija v obstoječih naseljih. Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo
predvidoma oblikovale nove stanovanjske površine, v drugih pa le manjše širitve z zapolnitvijo
vrzeli ter zaokrožitvijo območja naselja..."
(2) Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja in osrednjih območjih centralnih
dejavnosti. Najprimernejše območje za bivanje se razteza v dolini Save, v njenem osrednjem delu
na območju UN Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom ter delno v dolini Mirne in na območju
Krmelja..."
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- 18. člen (usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo):
" (3) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN.
Območje OPPN se določi tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove.
Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša določila prostorsko
izvedbenih pogojev..."
- 26. člen (koncept prostorskega razvoja centralnih naselij):
"(1) Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega mesto Sevnica in naselja Boštanj,
Dolenji Boštanj, Radna in Log (zaključeno območje poselitve na območju UN Sevnica z
Boštanjem) ter za naselje Krmelj je izdelan UN kot osnova za pripravo strateškega in
izvedbenega dela akta. Z UN je zasnovan dolgoročni prostorski razvoj navedenih naselij, v njem
pa so podana izhodišča za pripravo razvojnih ukrepov v prostoru."

IZVEDBENI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA:
Pomembnejši poudarki v izvedbenem delu OPN-ja so podani v členih:
- 29. člen (hierarhija določil):
" (1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija
EUP, območij in podobmočij KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno
nadrejena splošnim določilom PIP za posamezno EUP".

V prilogi OPN-ja so za EUP= SE46.pin podani posebni PIP:
SE4
6

pin

GE varovanja meril veljavnih
prostorsko izvedbenih načrtov

/

Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34
(Ur.l.RS.list. št. 48/87, 01/07). Del območja, ki sega v območje
poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred
poplavami iz 37.člena tega odloka.

- 34. člen (usmeritve za OPPN):
" Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega interesa.
To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma novi OPPN ni v nasprotju s tem odlokom. Odločitev
o spremembi OPPN oziroma izdelavi novega glede na OPN na podlagi utemeljene ocene iz
predhodno izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag sprejme občinski svet."
- 84. člen (Državni prostorski akti/prostorski izvedbeni načrti - gradbene enote varovanja meril
veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov)
.pin - GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili
veljavnih PIN oziroma DPN.
2.0 Dopustni tipi stavb na GE
2.1 Glavne stavbe – tip,
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

2.2 Pomožne stavbe –
število, število etaž

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor niso
opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu in niso v nasprotju z
določili OPN, je dovoljena gradnja naslednjih pomožnih stavb po Uredbi, kot
nezahtevni oziroma enostavni objekti:
- majhna stavba:garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna,
fitnes, zimski vrt in podobni objekti,
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek,
manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt,
vetrolov in podobni objekti.
Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3 Drugi dopustni
Opredeljeni v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor ni v nasprotju
nezahtevni in enostavni
z opredelitvami OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni zid (3.4.1.16),
objekti (razen stavb) po
nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte
Uredbi
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen
za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni
objekti.
3.0 Dopustna izraba prostora GE
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3.1 Omejitev gostote
Opredeljeno v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
pozidave v tlorisu, odmiki
stavb
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE
4.1 Organizacija prostora
Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
4.2 Zelene in druge zunanje
ureditve na GE, ograje in
žive meje

Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.3 Velikost GE, posebnosti
parcelacije
4.4 Druge določbe
urbanističnega oblikovanja

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

1.2 Povzetek iz veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN
34 (v nadaljevanju: URN 34)
Na območju zazidalnega načrta URN 34 je dopustna gradnja stanovanjskih objektov,
sprememeba namembnosti in drugi posegi, ki ne spreminjajo bivalnih in delovnih pogojev, ter
gradnja poslovnih objektov na za to določeni lokaciji. V skladu z arhitekturno zazidalno
situacijo je parcela št. 72/1 k.o. Šmarje del gradbene parcele št. 6, kjer je predvidena gradnja
parkirišča in igrišča za odbojko. Na ostalem delu gradbene parcele št. 6 je predviden
stanovanjski blok etažnosti K+P+4, ki je že zgrajen (na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje.
Lokacija novega večstanovanjskega objekta objekta je predvidena vzhodno od obstoječega
bloka, glede na arhitektonsko zazidalno situacijo URN 34 je deloma na igrišču za odbojko.
Umestitev je optimalna glede na velikost parcele, lege same parcele (prisojna lega) in
zagotovitve osončenosti novega objekta in obstoječega bloka.

NOV OBJEKT

S

Slika 9: Arhitekturno zazidalna situacija iz URN 34, vir: Občina Sevnica
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2. Prikaz stanja prostora
2.1 Naravne danosti in obstoječa grajena struktura
Območje predvidenega OPPN na severnem delu mesta Sevnica, ki je del naselja Šmarje.
Obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. Šmarje, v površini 2164 m2.
Dejanska raba zemljišča je pozidano in sorodno zemljišče (raba 3000). Območje je trenutno
nepozidano (travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Teren se rahlo dviguje v smeri
od zahoda proti vzhodu (na celotni dolžini cca 75 m znaša višinska razlika 1,0 m). Z OPPN se
ne spreminja namenska raba.
Osnovni podatki o parceli št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje:
osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč
podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine (SS)
oznaka urejanja prostora: SE46.pin

Slika 1: Topografska karta Sevnice z okolico in označenim območjem OPPN, vir: Piso

Slika 2: Ortofoto posnetek z označenim območjem OPPN, vir: Piso

OPPN ZA VEČSTANOVANJSKO GRADNJO OB PLANINSKI CESTI
št.proj.: MV/2020-05

[25]

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

Dopolnjen osnutek OPPN

_______________________________________________________________________________________________________

SE46.pin

Slika 3: Izsek iz OPN z prikazom enot urejanja prostora in podrobnejše namenske rabe, vir: Piso

Na zahodu meji območje na obstoječo večstanovanjsko pozidavo s parkirnimi mesti. Vertikalni
gabarit obstoječega objekta je K+P+4E, streha je dvokapnica naklona 23 º s slemenom v smeri
JZ-SV, fasada ima z izjemo delno vkopane kleti in lož vidno opeko. Pozidava z
večstanovanjskimi bloki in individualnimi hišami se nadaljuje v smeri jugozahoda ob
kategorizirani javni poti JP št. 594921. Omenjeno območje ima namensko rabo SS stanovanjske površine z enoto urejanja prostora SE46.pin. V smeri severa, severovzhoda in
jugozahoda so individualne stanovanjske gradnje, ki so del stanovanjskih površin(SS) in
površin osrednjih območij centralnih dejavnosti (CU). Proti jugu regionalna cesta R2, št. 1166
Boštanj - Planina ločuje zeleni pas s površinskim vodotokom Sevnična in industrijski kompleks
tovarne Kopitarna.

Slika 4: Pogled iz jugozahoda proti območju OPPN in obstoječemu bloku, vir: lasten arhiv
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Slika 5: Pogled iz vzhoda proti severu in zahodu z regionalno cesto, vir: lasten arhiv

Slika 6: Pogled iz severa proti jugu z baliniščem in javno potjo, vir: lasten arhiv

2.2 Javna gospodarska infrastruktura in grajeno javno dobro
Prometna ureditev:
Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda (R2-424 Boštanj - Planina,
odsek 1166), na severnem in severovzhodnem robu poteka občinska cesta, javna pot št.
594921 (Planinska bloki). Ob regionalni cesti in javni poti so urejene pešpoti.
Dostop z novim priključkom je predviden iz regionalne ceste, preko novega priključka na južni
strani območja OPPN. Povozne parkirne in manipulativne površine (površine za mirujoči
promet) bodo opremljene z javno razsvetljavo. Priporoča se minimalna možna osvetlitev
zunanjih in javnih površin, v skladu z veljavnimi predpisi.
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Komunalna ureditev:
Obstoječe območje s stanovanjsko in večstanovanjsko gradnjo ob OPPN je komunalno
urejeno.
Ob ali po obravnavanem območju potekajo naslednji podzemni vodi javne gospodarske
infrastrukture:
- sekundarno vodovodno omrežje (vzdolž JZ do V dela območja OPPN)
- kanalizacijsko omrežje - mešan vod (vzdolž pločnika ob regionalni cesti R2-424, odsek 1166
in preko JZ dela območja OPPN)
- SN elektroenergetsko omrežje - podzemni vod 20 kV (vzdolž javne poti in manjši del po SV
robu območja OPPN)
- telekomunikacijsko omrežje (vzdolž pločnika ob regionalni cesti)
- telekomunikacijsko omrežje: optika (vzdolž S in SV roba območja OPPN)
- omrežje kabelske televizije (preko osrednjega dela območja OPPN v smeri JZ -SV)
- javna razsvetljava (ob celotnem delu območja z regionalno cesto s pločnikom)
Do sosednjega obstoječega bloka poteka javno plinovodno omrežje. V primeru obvezne
priključitve na omrežni plinovod se predvidi nov priključek od priključne trase plinovoda pri
obstoječem bloku.

Slika 7: Infrastrukturna/Komunalna opremljenost območja, vir: Piso

2.3 Varovana območja in omejitve
Po javno dostopnih podatkih se območje OPPN ne nahaja znotraj varovanega območja
narave, kulturne dediščine ali voda (vodovarstveno območje, poplavno območje, erozijsko
območje).
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Slika 8: Varstvo voda - Opozorilna karta poplav na širšem območju, vir: Piso

Manjši del novogradnje večstanovanjskega objekta je predviden v varovalnem pasu
regionalne ceste (15,0 m) in javne poti (5,0 m). Gradnja objekta se nahaja nad obstoječo traso
kabelske televizije, zato se prestavi omenjena trasa. Predvidene povozne površine s
parkirnimi mesti se nahajajo znotraj varovalnega pasu podzemne trase javnega vodovoda,
mešanega kanalizacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije.
Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Načrtovana ureditev se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal
uvršča v VIII stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal 0,150 - 0,175
g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
Zaradi pomanjkanja novih stanovanj v mestu Sevnica in izkazano investicijsko namero lastnika
zemljišča (investitorja) po racionalni izrabi obstoječega stavbnega zemljišča, se za navedeno
zemljišče pripravi Občinski podrobni prostorski načrt.
OPPN obravnava zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje, kjer se določijo merila in
pogoji za gradnjo večstanovanjskega objekta s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.
Umestitev in oblikovanje objekta ter ureditev vseh zunanjih površin na obravnavanem območju
je okvirno določena na način, da sledi sodobnemu času in hkrati upošteva identiteto okolja. Pri
tem je poudarek na arhitekturni nadgradnji obstoječega širšega prostora Šmarja.
Predvidena gradnja funkcionalno zaključuje območje večstanovanjskega niza gradenj v
naselju Šmarje, ki je del kraja Sevnica.
Pri načrtovanju prostorske ureditve so upoštevane strokovne podlage ter veljavni predpisi s
področja prostorske in gradbene zakonodaje. Skozi postopek OPPN se podani okvirni pogoji,
ki se lahko še prilagajajo na podlagi pobud širše zainteresirane javnosti, investitorja in nosilcev
urejanja prostora.
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4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve
na mejnem območju
4.1 IZVEDBA NOVEGA/REKONSTRUIRANEGA PRIKLJUČKA NA REGIONALNO CESTO
Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba območja OPPN poteka državna regionalna cesta II.
reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju regionalna cesta), na severnem in
severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921, Planinska cesta - bloki (v nadaljevanju
javna pot). Slednja je glavna povezava za več večstanovanjskih blokov na območju Šmarja.
Obstoječ sosednji večstanovanjski blok, naslov Planinska cesta 29, ki je na parcelah 72/5 in
72/6, obe k.o. Šmarje, ima dve prometni povezavi na regionalno cesto. Prva je na
severovzhodni strani, ki vodi od glavnega vhoda do občinske javne poti, le ta pa se navezuje
na regionalno cesto (v km 1,385 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste). Omenjeni
dostop se uporablja izključno za parkiranje stanovalcev in za dostavo. Druga je
nekategorizirana makadamska pot, ki vodi do stanovanj v pritličju oziroma jo uporabljajo
stanovalce pritličnih stanovanj (v km 1,304 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste), ki
parkirajo vzdolžno z objektom.
Zaradi nezadostnega števila parkirnih mest na območju parcel obstoječega bloka (Planinska
cesta 29) večina stanovalcev uporablja javna parkirna mesta ob zgoraj omenjeni javni poti.
Kljub temu je problem parkiranja na ožjem območju naselja Šmarje, saj del teh javnih parkirnih
mest uporabljajo tudi stanovalci sosednjega bloka (Planinska cesta 26). Večja oddaljenost
javnih parkirnih mest od samega objekta in souporaba javnih parkirnih mest za dva bloka, pa
je razlog, da se za parkiranje uporabljajo tudi peš površine ob javni poti in del območja, ki se
ureja z OPPN.
Glavno vodilo pri umeščanju novogradnje večstanovanjskega objekta z zunanjimi ureditvami in
prometno ureditvijo je bilo, da se zaradi novih ureditev ne poslabšuje že tako slaba situacija s
parkirnimi mesti na območju Šmarja in da se uporabijo že obstoječi cestni priključki na javno
cestno omrežje.
Omejitve pri umeščanju objekta v prostor so bile oblika parcele, lokacija že obstoječega
sosednjega večstanovanjskega bloka, bližina regionalne ceste in javne poti ter obstoječa
komunalna opremljenost območja. Območje OPPN je nepravilne oblike, najširši del je na
severnem in severovzhodnem delu območja. Zahodno od območja je večstanovanjski blok, ki
zaradi umestitve novega objekta ne sme imeti slabše bivalno ugodje kot ga ima sedaj
(primerni odmiki objekta, osenčenost objekta neovirane dostopne poti). Pri tem se je
upoštevala spodnja gradbena linija obstoječega objekta, v liniji katere se je z zgornjo fasado
umestil nov objekt. Umestitev novogradnje je bilo pogojeno tudi z odmikom od regionalne
ceste in javne poti, z namenom, da ima novogradnja čim večjo možno oddaljenost od
obstoječega cestnega omrežja.
Najprimernejša lokacija novega večstanovanjskega objekta glede na zgoraj navedene
omejitve je bila na najširšem oziroma severnem delu območja urejanja. Prestavitev
mikrolokacija objekta ni možna, saj je na zahodnem delu parcela najožja, odmiki od regionalne
ceste in obstoječega objekta pa bi bili, razen v smeri prestavitve proti severu, manjši.
Umestitev lokacije novega cestnega priključka po 2.točki 70.člena Zakona o cestah,
(individualni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na občinsko ali
nekategorizirano cesto, in preko njih na državno cesto) ni možen, saj mikrolokacija
novogradnje ne omogoča varnega in preglednega cestnega priključka na javno pot (predlog
1). Le-ta bi bil preblizu obstoječemu cestnemu priključku, kjer se občinska kategorizirana javna
pot navezuje na regionalno cesto, potekal bi vzhodno oziroma severovzhodno od
novogradnje. Pri tem bi bil cestni priključek zelo blizu vhodu objekta, zavijalni radij priključka bi
bil na območju obstoječega priključka iz občinske javne poti na državno cesto, preglednost ne
bi bila zadostna, potrebna bi bila prestavitev obstoječe omarice za telekomunikacijski vod.
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Prav tako ni možno uporabiti obstoječ cestni priključek (predlog 2), ki je ob severovzhodnem
robu OPPN, saj bi bilo možna imeti le enosmerno ureditev prometa. Razširitev na dvosmerni
promet pa ni možna, saj se cesta mimo obstoečega bloka ne more širiti zaradi velike brežine,
ki je že zdaj tik ob bloku. Prav tako bi bilo moteče za stanovalce obstoječega bloka, da bi
promet za vse stanovalce novih blokov potekal mimo njihovega glavnega vhoda, kjer ni
možnosti umika ali umestitve pešpoti.
Cestni priključek se tako predvidi na lokaciji že obstoječega cestnega priključka (predlog 3),
kjer se nekategorizirana cesta naveže na regionalno cesto, torej na jugozahodnem območju
OPPN. Hkrati se je zagotovilo primerno število parkirnih mest za vse stanovalce novogradnje
(ne slabša se že obstoječa problematika parkirnih mest na ožjem območju Šmarja), prav tako
ni večjih posegov v obstoječo komunalno infrastrukturo. Zaradi novega priključka se predvidi
premik svetilke javne razsvetljave, ki je locirana tik ob obstoječem makadamskem priključku.
Obstoječ cestni priključek, predviden na jugozahodnem delu območja OPPN, se rekonstruira
za nove potrebe in uredi na način, da bo zagotovljena preglednost in varnost prometa. Pri tem
se bodo upoštevajo predpisi s področja gradenj, urejanja, preglednosti, varnosti, stabilnosti in
nosilnosti prometnega omrežja ter pogoji pristojne Direkcije RS za infrastrukturo.

Grafični prikaz predlogov umestitve cestnih priključkov (predlog 1,2 in 3)
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4.2 Prometna ureditev na mejnem območju
V neposredni bližini se nahaja večstanovanjski blok, naslov Planinska cesta 29, ki glede na
sedanje potrebe stanovalcev nima zadostnih parkirnih mest. Zato se na severnem in
jugozahodnem delu območja OPPN, kjer so že obstoječe dostopne poti in parkirna mesta,
predvidi navezava novih prometnih in parkirnih površin z obstoječimi. Slednje se deloma
rekonstruirajo oziroma uredijo na novo.
Obstoječe stanje:
Zaradi nezadostnega števila parkirnih mest na območju obstoječega bloka (Planinska cesta
29) večina stanovalcev uporablja javna parkirna mesta ob javni poti št. 594921 (v nadaljevanju
javna pot). Šest parkirnih mest je severno od balinišča, kjer je tudi zbirno mesto odpadkov za
obstoječi blok. Dostopna asfaltirana pot je do vhoda in ob vzhodni ter deloma južni fasadi.
Novo stanje - predlog A:
Severno od obravnavanega območja se obstoječ dostop iz javne poti do bloka in parkirnih
površin z mestom za odpadke ohrani kot dvosmerna pot, in sicer do zunanje ureditve novih
parkirnih mest. Zbirno mesto odpadkov za novi večstanovanjski blok se predvidi v neposredni
bližini obstoječega zbirnega mesta odpadkov za blok Planinska cesta 29, da se omogoči lažje
praznjenje smetnjakov za komunalna vozila. Pri predlogu A se parkirna mesta uredijo
pravokotno glede na obstoječe stanje, torej vzporedno s potekom dostopne ceste. Predvidenih
je 10 parkirnih mest, od tega bi 4 PM pripadala novemu objektu, 6 PM pa obstoječemu bloku
(od slednjih so 4 parkirna mesta deloma ali v celoti na območju OPPN). Obstoječa
makadamska cesta, ki poteka južno od obstoječega bloka, se ohrani in na novo uredi kot
asfaltirana cesta v širini 3,50 m do roba območja OPPN. Dostop do nje je preko novega
cestnega priključka za predviden večstanovanjski objekt. Skupno število parkirnih mest za
obstoječ blok v predlogu A je 6 parkirnih mest.
Novo stanje - predlog B:
Severno od obravnavanega območja se obstoječa dostopna cesta do bloka in parkirnih
površin z mestom za odpadke ohrani kot dvosmerna pot, in sicer do zunanje ureditve novih
parkirnih mest. Zbirno mesto odpadkov za novi večstanovanjski blok se predvidi v neposredni
bližini obstoječega zbirnega mesta odpadkov za blok Planinska cesta 29, da se omogoči lažje
praznjenje smetnjakov za komunalna vozila. Pri predlogu B se parkirna mesta predvidijo kot
so sedaj, pravokotno s potekom dostopne ceste. Predvidenih je 6 parkirnih mest, ki bi
pripadala obstoječemu bloku. Južno od omenjenih parkirnih mest bi se na območju OPPN
uredilo večje otroško igrišče. Obstoječa makadamska cesta, ki poteka južno od obstoječega
bloka, se ohrani in na novo uredi kot asfaltirana cesta v širini 3,50 m do roba območja OPPN.
Dostop do nje je preko novega cestnega priključka za predviden večstanovanjski objekt.
Skupno število parkirnih mest za obstoječ blok v predlogu B je 6 parkirnih mest.
V OPPN-ju sta na grafični podlogi št. 5 »Situacija prometne ureditve« obravnavana oba
predloga, v ostalih grafičnih podlogah je prikazan predlog A. Slednji ima na severnem območju
omogočene več manipulativne površine oziroma prostora za obračanje vozil iz parkirnih mest.
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Grafični prikaz predloga A in B glede prometne ureditve na mejnem območju OPPN
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5. Strokovne podlage
Osnutek je izdelan na podlagi strokovnih podlog:
- Idejna zasnova večstanovanjskega objekta s situacijo
(izdelovalec MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.)
- Geodetski načrt
(CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto št. CGP-2020/16, maj 2020)
- Geološko-geomehansko poročilo
(št. geol-geom. por. Sevnica V/2021, maj 2021)
- IDP elektrifikacije (Smernice k OPPN-u za gradnjo predvidenih objektov)
(št. 216/21, junij 2021)
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6. Sklep o začetku priprave OPPN
Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti (Ur. list RS št. 145/2020, z dne 16.10.2020)
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7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana je izdalo Odločbo št. 35409-320/2020-2550-7 z dne
8. 1. 2021, da v postopu priprave OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje
in presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.
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8. Mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na
okolje (faza: izhodišča)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35021-108/2020-2 z dne 7.12.2020
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
št. 35012-120/2020/4 z dne 23.11.2020
3. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
št. 354-156/2020/4 z dne 8.12.2020
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana;
št. 354-287/2020-2 (256), z dne 8.12.2020
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za urejanje kmetijskega prostora
in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
št. 3504-136/2020/2 z dne 13.11.2020
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-2-DGZR, z dne 17.11.2020
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
št. 1-III-737/2-O-20/TKS z dne 10.12.2020
7. Zavod za gozdove, OE Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice;
št. 350-23/2020-2 z dne 19.11.2020
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9. Smernice nosilcev urejanja prostora (faza: izhodišča)
1. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………
2. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 2924, z dne 19.11.2020
3. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-202/20, z dne 17.11.2020
4. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. xxx, z dne 19.11.2020
5. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. ………… z dne ……………
6. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. ………… z dne ……………
7. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št. 2/20, z dne 13.11.2020
8. Javno podjetje Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
št. 12/20 - PL, z dne 18.11.2020
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. ………… z dne ……………

Območje OPPN se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na severu in
zahodu. Parkirišče za obstoječ objekt je zasnovan severno od novogradnje, ki je dostopno preko
obstoječega priključka na javno pot, ob zahodnem robu OPPN pa poteka do pritličja obstoječega bloka
nekategorizirana makadamska cesta oziroma obstoječ cestni priključek. Priključek na regionalno cesto
za potrebe novogradnje in pritličnih stanovanj obstoječega bloka se predvidi na lokaciji, kjer je že lociran
priključek nekategorizirane ceste do pritličja obstoječega bloka (v km 1,304 na levi strani regionalne
ceste). Priključevanje območja OPPN se tako zasnuje preko novega oziroma rekonstruiranega
cestnega priključka na regionalno cesto. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se navezuje na
javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in obstoječemu
večstanovanjskemu objektu.
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10. Prva mnenja (faza: osnutek)
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
št. 35024-112/2021-2 z dne 8.6.2021
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
št. 350-198/2020-7-DGZR, z dne 27.8.2021
3. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
št. 37167-1626/2021/5 (1512) z dne 10.8.2021
4. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2A, 3000 Celje;
št. 2943, z dne 29.6.2021
5. Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
št. 352-128/21, z dne 4.6.2021
6. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
št. 3502-0105/2021, z dne 22.7.2021
7. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica;
št. 16/2021 z dne 12.7.2021
8. GVO d.o.o., Lava 1, 3000 Celje.
št. 10/40/109-2021/JP z dne 27.5.2021
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
št. 96699 - NM/845-SH z dne 23.6.2021
10. Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 8290 Sevnica;
št., z dne 26.5.2021
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obstoječe parcelne meje

tk

IZDELOVALEC OPPN:

Geodetski načrt:

MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica

CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
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NAROČNIK:

Gradbeništvo Gerzina, Albin Gerzina s.p.
Gorjane 10A, 3257 Podsreda

NAZIV OPPN:

VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

VEČSTANOVANJSKA GRADNJA OB PLANINSKI CESTI

Legenda obstoječe infrastrukture:

NARAVNE IN USTVARJENE DANOSTI:
Na zahodnem in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine, in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostanovanjska pozidava.
Severno in severovzhodno od javne poti se nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše in hribovit teren. Proti jugu regionalna cesta ločuje zeleni pas s
površinskim vodotokom Sevnična in industrijski kompleks tovarne Kopitarna.

KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA:
Obstoječe območje Šmarja ob OPPN je komunalno urejeno. V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN KB 20 kV),
ki se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Na obstoječe jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se
novogradnja priključuje na trase mešanega voda kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo.

PROMETNE POVRŠINE:
Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti: na južni in jugovzhodni strani meji na regionalno cesto R2-424, odsek 1166
Boštanj - Planina, nato proti vzhodnem in severovzhodnem robu poteka javna pot JP 594921, na severnem delu so obstoječe parkirne površine za potrebe
obstoječega večstanovanjskega bloka. Priključevanje območja OPPN se tako zasnuje preko novega oziroma rekonstruiranega cestnega priključka na
regionalno cesto. Območje se prometno navezuje z mejnim območjem (ob bloku Planinska cesta 29) na severnem in zahodnem delu. Parkirišče za
obstoječ in nov objekt je zasnovan severno od novogradnje, ki je dostopno preko obstoječega priključka na javno pot, ob zahodnem robu OPPN pa poteka
do pritličja obstoječega bloka nekategorizirana makadamska cesta oziroma obstoječ cestni priključek, ki se rekonstruira za potrebe območja OPPN.

VAROVANA OBMOČJA IN OMEJITVE:
V območju urejanja in v vplivnem območju ni evidentirane naravne in kulturne dediščine ali območje varovanja s področja voda (poplavno, plazljivo,
erozijsko območje ali območje opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico).
Območje obravnave se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
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OBSTOJEČE KANALIZACIJSKO OMREŽJE - MEŠAN VOD
Gorjane 10A, 3257 Podsreda
NAZIV OPPN:

OBSTOJEČE CATV OMREŽJE (Telekom)
Legenda obstoječe infrastrukture:

PREDVIDENA TRASA METEORNE KANALIZACIJE IZ UTRJENIH POVRŠIN
(preko talnih požiralnikov in lovilca olj do obstoječega jaška mešanega kanalizacijskega voda)
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DOPOLNJEN OSNUTEK
Na podlagi 112. in 119. člena in v povezavi s 110.členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
(Uradni list RS, št. 61/17) 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

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za izdelavo OPPN)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 01/16, 33/18 in 70/19; v nadaljevanju: OPN) sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti (v nadaljevanju:
OPPN).
(2) Z OPPN se spremenijo in dopolnijo določbe za del območja Odloka o ureditvenem načrtu
Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07; v nadaljnjem besedilu: URN 34).
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom;
7. Načrt parcelacije;
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN;
11. Odlok
(3) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz OPN Sevnica - Namenska raba in ortofoto prikaz
M 1 : 2000, 1 : 5000
2. Geodetski načrt s prikazom območja urejanja
M 1 : 500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1 : 1000
4. Ureditvena situacija s prerezom
M 1 : 500
5. Situacija prometne ureditve
M 1 : 500
6. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura
M 1 : 500
7. Prikaz ureditev za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred
požarom
M 1 : 500
3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;

2. Prikaz stanja prostora;
3. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;
4. Obrazložitev izvedbe novega/rekonstruiranega priključka in prometne ureditve na mejnem
območju;
5. Strokovne podlage;
6. Sklep o začetku priprave OPPN;
7. Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje;
8. Mnenja nosilcev urejanja prostora o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje;
9. Smernice nosilcev urejanja prostora;
10. Prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje MV ARHITEKTURA, Maja Teraž s.p., Krulejeva ulica 11, 8290 Sevnica,
pod številko projekta 2020-05.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(obseg in meja območja urejanja)
(1) Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je
del enote urejanja prostora z oznako SE46.pin. V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene površine
(travnik), na severnem delu je zaraščeno balinišče. Južno in jugovzhodno od nje poteka Planinska
cesta, kategorizirana kot regionalna cesta R2-424, odsek 1166 Boštanj - Planina in potok Sevnična.
Na severnovzhodni strani meji na javno pot s št. 594921 Planinska cesta-bloki, na zahodu se nahaja
večstanovanjski objekt z naslovom Planinska cesta 29.
(2) Območje OPPN obsega zemljišče s parcelno št. 72/1, k.o. 1380 - Šmarje, v površini 2.164
m2.
(3) V veljavnem URN 34 je območje OPPN označeno z gradbeno parcelo št. 6.
(4) Meja območja urejanja je razvidna iz grafičnega načrta št. 2 »Geodetski načrt s prikazom
območja urejanja«.
(5) Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja na javno cestno in elektro omrežje.
III. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN v večji meri obkrožajo površine cest z urejenimi pešpoti, na zahodnem in
jugozahodnem robu meji na stanovanjske površine. Vzdolž južnega in jugovzhodnega roba poteka
državna regionalna cesta II. reda, R2-424/1166 Boštanj - Planina (v nadaljevanju regionalna cesta),
na severnem in severovzhodnem robu poteka javna pot št. 594921 (Planinska cesta - bloki; v
nadaljevanju javna pot). Na zahodnem in jugozahodnem robu so pozidane stanovanjske površine,
in sicer obstoječi večstanovanjski blok in individualna enostanovanjska pozidava. Severno in
severovzhodno od javne poti se nadaljujejo individualne enostanovanjske hiše.
(2) V času gradnje vplivno območje zajema zemljišča znotraj in zunaj območja prostorske
ureditve. Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so predvideni kot začasni posegi med
gradnjo, so dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno.
(3) Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim območjem ob bloku Planinska cesta 29 na
severnem in zahodnem delu. Preko obstoječega cestnega priključka, ki se severno od območja
urejanja navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkirnih mest, ki bodo pripadala novogradnji in
obstoječemu večstanovanjskemu objektu. Dovozi in dostopi do sosednjih zemljišč oziroma objektov
se ohranjajo. Če bodo zaradi gradbenih del začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni nadomestni
začasni dovozi in dostopi.
(4) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja,

zato je potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter
usmeritve upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. V času izvajanja gradnje se zagotovi
varen promet in nemoteno komunalno energetsko oskrbo objektov na območju OPPN in izven
njega.
(5) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in dograditi nekatere komunalne
vode zunaj območja OPPN na zemljiščih s parcelnimi številkami: 70/1, 71/4, 870/4, 1522/5, vse v
katastrski občini 1380 - Sevnica. Omenjene parcele so predvidene za izgradnjo novega NN 0,4 kV
kablovoda od transformacijske postaje TP Taborniški dom do predvidenega večstanovanjskega
objekta. Predviden NN kabel 0,4 kV se med obstoječo TP in predvidenim objektom položi v
obstoječo in predvideno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK).
(6) Novo gradnja z vsemi komunalnimi in zunanjimi ureditvami ne sme imeti škodljivega vpliva
na gradbenotehnično stanje obstoječih objektov v bližini območja OPPN, morebitne poškodbe pa
mora investitor sanirati. Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja
se po končanju del čim prej povrnejo v prvotno stanje oziroma po potrebi sanirajo.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Območje OPPN je v osnovi namenjeno za stanovanjsko rabo. Dovoljene so nemoteče
spremljajoče dejavnosti, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja in ne bodo povzročale
večjega tovornega ali osebnega prometa. Dopustne so sledeče terciarne dejavnosti: J Informacijske
in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z
nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti. Terciarna dejavnost ne sme presegati 40% BTP posameznega stanovanja.
8. člen
(vrste gradenj in objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj oziroma drugih del:
- gradnja novih objektov;
- redna investicijska in vzdrževalna dela;
- rušitve in nadomestne gradnje;
- rekonstrukcije objektov;
- spremembe namembnosti.
(2) V obravnavanem območju je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št.
37/18)(v nadaljevanju: Uredba) in Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v
nadaljevanju: TSG) dovoljeno graditi naslednje stavbe, gradbene inženirske objekte in izvajati druge
gradbene posege:
- Stavbe:
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe;
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (nadstrešnice kot pripadajoči objekti h glavnemu
objektu brez opredeljenega namena kot enostavni in nezahtevni objekti);
- Gradbeno inženirski objekti:
21112 - Regionalne ceste (površine za pešce in kolesarje v cestišču kot nezahtevni objekti ter
prometna signalizacija in oprema kot enostavni objekti);
21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (ceste, ulice in poti
kot manj zahtevni in nezahtevni objekti, pešpoti in kolesarske poti kot enostavni in nezahtevni
objekti);
22210 - Lokalni (distribucijski) plinovodi (kot nezahtevni objekti);
22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo (kot nezahtevni in manj
zahtevni objekti);
22231 - Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija) - kot nezahtevni in manj zahtevni objekti;
22241 - Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi (kot nezahtevni objekti);
22242 - Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja (kot enostavni in nezahtevni objekti);
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (otroško igrišče z igrali

kot enostaven in nezahteven objekt);
24205 - Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje in oporni zidovi kot
enostavni objekti);
- Drugi gradbeni posegi:
31110 – Nasipi;
31120 - Izkopi in odkopi;
31130 - Utrjene površine (kot enostavni in nezahtevni objekti);
32110 - Ekološki otoki (kot enostaven objekt).
9. člen
(površina za gradnjo stavb)
Umestitev objekta je po geodetski zazidalni situaciji. Odstopanja so dovoljenja pod naslednjimi
pogoji: odmik fasadnega ovoja predvidenega objekta do obstoječega večstanovanjskega objekta na
parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje, mora biti minimalno 8,50 m ter odmik najbolj izpostavljenih delov
novega objekta od ostalih sosednjih zemljišč vsaj 4,00 m.
10. člen
(velikost in oblikovanje stavb)
- Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
- Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m - 2,54 m x 1,30 m (± 10%);
- Višinski gabarit:
- etažnost objekta do največ P+4;
- višina do 15,30 m, pri tem je višina določena z višino najvišje točke strehe - atika, merjeno
od kote finalnega tlaka v nivoju pritličja. Dopustno višino objekta lahko presegajo dimnik,
zunanje enote toplotnih črpalk ter objekti ali naprave elektronske komunikacijske
infrastrukture;
- Kota pritličja na je višinski koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
- Streha:
Dopustna je ravna streha (zelena streha ali streha z nasutjem proda) ali enokapnica v
minimalnem naklonu do 6º, ki bo skrita za atiko strehe;
- Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot zunanje bivalne površine lože, terase ali
balkone, fasada mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter oblikovno usklajena na
celotnem objektu (v nežnih pastelnih barvah in neizstopajoče). Ograje balkonov, lož in teras naj
bodo po celotnem objektu enotno oblikovane.
11. člen
(zunanja ureditev)
(1) Pešpoti in skupne zunanje površine omogočajo dostop funkcionalno oviranim ljudem v skladu
s predpisi, dostopne površine bodo primerno utrjene. Severno in severozahodno od objekta se
umesti igrišče za otroke kot enostaven ali nezahteven objekt ter zabojniki za odpadke. Na ostalih
površinah se predvidi zelene parkovne in tlakovane površine, skupaj z urbano opremo. Zasaditev
avtohtonih vrst dreves se predvidi med novogradnjo in javnimi površinami na severovzhodnem in
vzhodnem delu območja urejanja.
(2) Povozne in parkirne površine so primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine se
prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta. Parkirne površine naj bodo praviloma tlakovane ali
izvedene s travnimi ploščami, minimalno 5% parkirnih mest se predvidi za funkcionalno ovirane
osebe.
(3) Na severozahodnem delu OPPN, ki meji na obstoječe parkirne površine, se pri opciji A umesti
minimalno šest parkirnih mest, ki bodo namenjeni vozilom stanovalcem obstoječega sosednjega
stanovanjskega bloka.
12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevne in enostavne objekte, določene v 8. členu odloka, je dovoljeno postaviti znotraj

območja OPPN.
(2) Dovoljena je postavitev ograje za ograditev zasebnih zunanjih bivalnih površin v pritličju
objekta do višine 1,80 m. Postavitev ograje višine do 2,00 m je dopustna okoli objektov, ki so
namenjeni za šport, rekreacijo in prosti čas.
(3) Strehe nadstrešnic so tipa ravna streha z minimalnim naklonom, ki je skrit za zaključnim
strešnim vencem ali atiko.
(4) Pri izbiri cestne in ostale urbane opreme za urejanje javnih površin se upošteva določbe OPN.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture)
(1) Pri posegih na območju OPPN in predvidenih posegih izven tega območja se upošteva
obstoječo in predvideno GJI z omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi.
(2) Pred začetkom gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi natančen potek tras
obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v njihovi
bližini.
(3) Izvedbo različnih vrst objektov GJI se načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je
potrebno posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s
projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.
(4) Trase novih ali rekonstruiranih infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih
koridorjih in koridorjih javnih cest.
(5) Večstanovanjski objekt se priključuje na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev.
Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem vsa
predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.
(6) Objekt se lahko priključi na GJI, če je zgrajena in predana v uporabo pristojnim upravljavcem
vsa predvidena oprema, objekti in omrežja GJI, ki je potrebna za funkcioniranje objekta.
14. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Območje OPPN z dveh strani omejuje obstoječe javno cestno omrežje. Vzdolž južnega in
jugovzhodnega roba poteka državna regionalna cesta II. reda (R2-424, odsek 1166 Boštanj Planina), na severnem in severovzhodnem robu poteka občinska cesta, javna pot št. 594921
(Planinska bloki). Območje urejanja se z novim oziroma rekonstruiranim cestnim priključkom naveže
na obstoječe prometno omrežje, in sicer na obravnavano regionalno cesto. Mesto cestnega
priključka je na jugozahodnem delu OPPN, kjer je že poglobljen robnik, v km 1,304 na levi strani
regionalne ceste z višinskimi kotami cestišča med 184,41 m in 184,43 m n.v.
(2) Nov oziroma rekonstruiran cestni priključek za potrebe večstanovanjskega objekta se uredi
kot dvosmerna prometnica (2 x 2,75m) z enostranskim pločnikom širine vsaj 1,0 m. Zagotovi se
ustrezne radije priključka glede na merodajno vozilo (osebno vozilo), ki mora omogočati dovoz tudi
za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske službe.
(3) Vozne površine so predvidoma v asfaltni izvedbi, površine za mirujoči promet in površine za
pešce so lahko tudi v drugih ustrezno utrjenih izvedbah, kot so tlakovanje ali travne plošče. Zagotovi
se ustrezne prečne in vzdolžne naklone priključka ter uredi odvodnjavanje tako, da padavinske in
druge vode ne bodo pritekale na ceste ali na njih zastajale.
(4) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali dostope in uporabo tudi za
funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Vzorec zasaditve
površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja ter namestitve prometne signalizacije oziroma opreme.
(5) Znotraj OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest in zadostno površino za
manipulacijo vozil ter dostop v primeru intervencije. Za večstanovanjski objekt je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest glede na število stanovanj. Pri tem se upošteva 2 PM/1 stanovanjsko
enoto, z izjemo za enoipolsobo stanovanje, kjer se upošteva 1 PM/1 stanovanjsko enoto.
(6) Ob državni regionalni cesti in občinski javni poti so urejene pešpoti, na katere se navežejo

nove pešpoti znotraj OPPN. Nove pešpoti naj bodo širine minimalno 1,0 m ter se naj varno
navezujejo na vse zunanje skupne površine večstanovanjskega objekta.
(7) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se upošteva pogoje upravljalca cestnega
omrežja in veljavne standarde, tehnične in ostale predpise s področja gradenj, urejanja,
preglednosti, varnosti, stabilnosti in nosilnosti prometnega omrežja.
(8) Pri načrtovanju komunalnih vodov v območju in znotraj varovalnega pasu državne ceste ne
sme biti ovirana postavitev signalizacije in preglednost, trasa voda pa mora biti v podzemni izvedbi.
V območju državne ceste je predvidena ukinitev trase obstoječega elektrovoda (SN KB 20 kV), ki
se demontira in nadomesti z novim v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Na obstoječe
jaške, locirane na pločniku ob regionalni cesti, se novogradnja priključuje na trase mešanega voda
kanalizacije, telekomunikacijskega voda in javno razsvetljavo. V sklopu izdelave projektne
dokumentacije za mnenja in pridobitev gradbenega dovoljenja investitor za projektirano rešitev trase
vodov GJI v cestnem svetu državne ceste mora investitor pridobiti stvarno pravico s strani
upravljalca državne ceste.
(9) Posege v varovalnem pasu državne ceste, ki znaša 15,0 m od roba cestnega sveta na vsako
stran, in občinske javne ceste s 5,0 m varovalnim pasom na vsako stran cestnega sveta, je potrebno
izvajati v skladu z Zakonom o javnih cestah. Zaradi načrtovanih posegov na tangiranem območju
ne sme biti negativnih vplivov na območju državne ceste in promet (ne smejo biti ogroženi varnost
prometa, stabilnost in nosilnost cestnega telesa državne ceste, ne sme biti moteno redno
vzdrževanje ceste in postavljanje prometne signalizacije ter ne sme biti ovirana bodoča ureditev
ceste).
(10) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo v varovalnem pasu državne regionalne ceste
oziroma občinske javne ceste ter za izvajanje del na območju regionalne oziroma občinske ceste je
potrebno vložiti projektno dokumentacijo v pregled in si pridobiti pozitivno mnenje od upravljalcev
posameznega cestnega omrežja (v območju regionalne ceste od Direkcije RS za infrastrukturo in v
območju javne poti od Občine Sevnica).
(11) Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
načrtovano območje, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste. Izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorja OPPN,
z dogovorom in soglasjem upravljalca državne ceste se lahko na stroške investitorja izvedejo tudi
aktivni ukrepi, kot so protihrupne ograje, omejitve hitrosti na cesti, preplastitev asfalta z manj hrupno
obrabno plastjo vozišča ipd. Pasivna zaščita se naj zagotovi z ukrepi za zvočno zaščito na stavbah,
kot so vgradnja protihrupnega stavbnega pohištva in kakovostna zvočna izolacija ovoja stavbe.
Ustrezne rešitve morajo zagotavljati ustrezno protihrupno zaščito na podlagi predvidene
obremenitve državne ceste v predpisani 20 - letni planski dobi in se utemeljijo v projektni
dokumentaciji.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je možna priključitev večstanovanjskega objekta na javno
vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca vodovoda (Komunala d.o.o. Sevnica). Obstoječa trasa
vodovodnega omrežja z dvema jaškoma poteka vzdolž jugozahodnega do vzhodnega dela
območja.
(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev
obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje. Priključitev objekta na javno
omrežje vodovoda se uskladi z upravljavcem vodovoda. Prioritetno se objekt priključi na obstoječ
jašek, lociran na vzhodnem robu prostorske ureditve, saj je lociran na nepovoznih površinah v bližini
objekta.
(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva predpise o oskrbi s pitno vodo ter tehnične
predpise o javnem vodovodu.
16. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Obstoječe javno kanalizacijsko omrežje je izvedeno kot mešan sistem kanalizacije v vodotesni
izvedbi, ki poteka v cestnem svetu regionalne ceste, natančneje na območju obstoječega pločnika
med regionalno cesto in območjem OPPN. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije od
predvidenega večstanovanjskega objekta na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod

pogoji upravljalca javne službe (Komunala d.o.o. Sevnica).
(2) Odvod odpadnih fekalnih vod iz območja urejanja z večstanovanjskim objektom se naveže
na obstoječ sistem mešanega javnega kanalizacijskega omrežja.
(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ
sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz vodotesno utrjenih manipulativnih
površin se odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih
meteornih cevi do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije.
(4) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o
javni kanalizaciji ter predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne
padavinske vode v vode in javno kanalizacijo.
17. člen
(električno omrežje)
(1) Obstoječe elektroenergetsko omrežje se zaradi novogradnje večstanovanjskega objekta
dogradi, skladno s potrebami novih naročnikov po električni energiji ter ob upoštevanju pogojev
upravljavca omrežja. Predvidoma bo potrebna gradnja novega NN izvoda iz transformatorske
postaje TP Taborniški dom do novega objekta.
(2) Vzhodno in severovzhodno od območja predvidene ureditve OPPN poteka obstoječ SN KB
20 kV TP Šmarje 4 – TP Taborniški dom. S predvideno gradnjo objekta se ne posega v varovalni
pas obstoječih SN kablovodov, gradnja parkirnih mest se nahaja na območju trase NN KB 0,4 kV in
SN KB 20 kV. V ta namen se oba NN kablovoda na območju OPPN mehansko zaščitita.
(3) Po projektu IDP »Ureditev električnih vodov na območju OPPN Sončni Gaj, EUP SE128 in
EUP SE46, št. 201/21, feb. 2021, je predvideno da se obstoječ KB 20 kV TP Šmarje 4 – TP
Taborniški dom, ki poteka ob vzhodnem območju OPPN, nadomesti z novim "KB 20 kV TP Šmarje
4 – TP Taborniški dom" v obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). V tem primeru se nov SN
KB 20 kV ne smatra kot omejitveni faktor predvidene gradnje večstanovanjskega objekta na
območju OPPN. V kolikor do zamenjave omenjenega kablovoda ne pride v času novogradnje
večstanovanjskega objekta, je potrebno obstoječ SN KB 20 kV na delu križanja (zelenica in
parkirišče na vzhodni strani območja) ustrezno mehansko zaščititi, oziroma z investitorji Sončnega
gaja in upravljalcem el. vodov skleniti dogovor o financiranju prestavitve oz. zamenjave obstoječega
z novim kablovodom 20 kV.
(4) Predviden nadomestni SN kabel se po celotni trasi uvleče v obstoječo EKK, ki poteka med
obema transformatorskima postajama TP Taborniški dom in TP Šmarje 4. Ob trasi omenjenega SN
kablovoda v obstoječo EKK predvidi nov NN KB 0,4 kV za potrebe predvidenega večstanovanjskega
objekta. Izvod se izvede s kablom tipa NAY2Y-J 4 x 150 mm2. Nova EKK se izvede od obstoječega
jaška EKJ2 do novega objekta, in sicer s cevmi ter jaški standardnih dimenzij. Na vseh povoznih
površinah se EKK dodatno mehansko zaščiti z obbetoniranimi cevmi skladno s tehničnimi predpisi,
normativi in standardi. Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se naj upoštevajo
veljavne varnostne in tehnične predpise in omejitve v varovalnih pasovih elektroenergetskih omrežij.
(5) Pri nadaljnjem načrtovanju je za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje
potrebno izdelati projektno dokumentacijo DNZO (DGD) in PZI za izgradnjo NN el. en. podzemnega
primarnega voda za priključitev novega objekta na distribucijsko omrežje ter za ustrezno ureditev
obstoječih SN in NN podzemnih vodov na tem območju in si zanj pridobiti gradbeno dovoljenje. Pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji DGD od upravljavca elektro omrežja za priključek na
elektro omrežje.
18. člen
(razsvetljava javnih površin)
(1) Obstoječe omrežje razsvetljave javnih površin se zaradi predvidene novogradnje in zunanjih
ureditev s prometnimi površinami ustrezno dogradi z novo razsvetljavo s svetilkami.
(2) Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk se določi skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Predvidena celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave
ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga poslati Ministrstvu za okolje in prostor, Sektor za okolje
in podnebne spremembe.

19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Območje prostorske ureditve ne posega v traso obstoječega plinovoda v upravljanju družbe
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Za ogrevanje večstanovanjskega objekta se lahko
predvidi izgradnja plinovodnega priključka na obstoječo traso plinovoda tipa PE 100 SDR 11. Mesto
priključitve na plinovodno omrežje je predvideno na severni fasadi sosednjega večstanovanjskega
objekta, ki je lociran na parceli št. 72/5 in 72/6, k.o. Šmarje.
(2) Pri projektiranju in izvajanju del je potrebno upoštevati tehnične predpise za delo na
plinovodih. Pred pričetkom gradnje plinovodnega priključka je obvezna zakoličba vse obstoječe
komunalne infrastrukture na območju obstoječe trase plinovoda in jo po potrebi ustrezno zaščititi
oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.
(3) Nov večstanovanjski objekt se lahko priključi na plinovodno omrežje, možno pa je tudi
ogrevanje objekta z alternativnimi viri energije.
20. člen
(raba energije)
(1) Ogrevanje večstanovanjskega objekta je možno na plin ali z izkoriščanjem obnovljivih virov
energije. (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso).
(2) Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu z Zakonom o učinkoviti rabi energije
in Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Zagotovljena naj bo tudi raba obnovljivih virov
energije za delovanje sistemov v stavbi, kot so ogrevanje, prezračevanje, hlajenje in zagotavljanje
tople vode.
21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Za potrebe oskrbe območja urejanja se dogradi obstoječe omrežje elektronskih komunikacij,
na mestih tangenc pa zagotovi ustrezno zaščito oziroma prestavitev v novo kabelsko kanalizacijo
ter prilagoditve novim gradnjam in ureditvam. Točke priključitve oziroma navezav na javno
omrežje elektronskih komunikacij določi posamezni upravljavec posameznega komunikacijskega
omrežja.
(2) KKS vod: Na lokaciji predvidenega objekta poteka obstoječ podzemni KKS vod, ki je v
upravljanju KKS Sevnica. Predvidena je prestavitev dela trase na območju gradnje objekta, in sicer
se točen potek trase uskladi z upravljalcem omrežja. Nova del trase KKS omrežja se gradi iz cevne
kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet in v zaščitni PVC cevi. Priključek od trase do fasade
objekta, kjer bo priključna omarica, se predvidoma izvede v zaščitni cevi PVC Ø50 mm.
(3) TK vod: Na jugozahodnem delu območja urejanja poteka telekomunikacijsko omrežje,
katerega upravljalec je Telekom Slovenije d.d.. Na območju obstoječe trase TK omrežja so
predvidene povozne površine, zato se jih ustrezno zaščiti. Mesto predvidene priključitve na
obstoječe TK omrežje se predvidi na najbližjem obstoječem TK jašku, ki se nahaja na obstoječem
pločniku ob regionalni cesti, jugovzhodno od objekta. Za trase novih telekomunikacijskih vodov se
predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm in kabelskim jaškom na območju
urejanja, od katerega se do novega objekta predvidi PVC cev Ø50 mm.
(4) TK OŠO vod (optika): Ob severnem in vzhodnem robu območja ureditve poteka obstoječ
telekomunikacijski optični podzemni vod, ki je v upravljanju GVO d.o.o.. Gradnja novega objekta je
izven varovalnega pasu optike. Točka predvidene priključitve na obstoječe širokopasovno optično
omrežje je na parceli gradnje, predvidoma severno od objekta, kjer se umesti tudi nov kabelski jašek
optičnega omrežja. Priključek do jaška bo predvidoma iz PEHD cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve
do novega kabelskega jaška, od tu pa se do objekta predvidi mikro cev z optičnimi kabli.
(5) Omrežje in predvideni priključki komunikacijske infrastrukture (TK, TK OŠO in KKS omrežje)
se gradi iz cevne kabelske kanalizacije ustreznih kapacitet. Pri potekih tras na območju povoznih in
tlakovanih površin se cevi dodatno zaščiti s PVC zaščitnimi cevmi. Pri križanju z ostalimi obstoječimi
in novimi infrastrukturnimi vodi se zagotovi ustrezen kot križanja ter upošteva najmanjši odmik v
horizontalni in vertikalni smeri.
22. člen

(ravnanje z odpadki)
(1) Na območju OPPN se zagotovi zbirno mesto za odpadke, kjer se znotraj urejenega in po
potrebi ograjenega prostora postavijo zabojniki ter odjemno mesto, ki je namenjeno prevzemu
odpadkov s strani izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine
Sevnica. Odjemna mesta morajo povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za
ločeno zbiranje (ekološki otok), hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz odpadkov
na komunalno deponijo. Pri tem je odjemno mesto lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Stojna površina za zabojnike se uredi (npr. asfaltira ali
tlakuje, zazeleni okolico) ter praviloma ogradi z enostavno oblikovano ograjo, po potrebi pa nadkrije
z nadstreškom.
(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode,
katerih tip, barvo, prostornino in število določi izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z veljavnim občinskim
odlokom o ravnanju z odpadki. Z gradbenimi odpadki morata investitor in izvajalec ravnati v skladu
s predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen
Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v
register nepremične kulturne dediščine. Prav tako obravnavano območje leži izven registriranih
arheoloških ostalin. Kljub temu pa ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določbami arheološke stroke.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE
NARAVE
24. člen
(splošni pogoji)
Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objekta in izvajanju dejavnosti na območju
urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevajo naj se veljavni predpisi s področja varstva okolja,
naravnih virov in ohranjanja narave.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, v času gradnje in obratovanju objekta emisije hrupa ne smejo presegati
dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe
prostora v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Glede na namensko rabo prostora se obravnavano območje skladno s 4. členom Uredbe
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom se ne sme preseči
mejnih vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za II. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij, kot
so lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti, omeji na najmanjšo možno mero. V primeru
ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
(4) Pri gradnji večstanovanjske stavbe se uporabijo ustrezni zvočno izolativni materiali za
zmanjšanje eventualnih hrupnih vplivov na bivalne prostore. Inštalacijske oziroma strojne naprave
(npr. za hlajenje, ogrevanje, prezračevanje), ki povzročajo hrup, se namesti tako, da so vplivi na
bivalno okolje čim manj moteči in se ne povzroča dodatnih obremenitev s hrupom.

26. člen
(varstvo zraka)
(1) Nov poseg v okolje (novogradnja objekta in naprave za ogrevanje) ne sme povzročiti
povečanja onesnaženosti zraka. Obremenitev zunanjega zraka mora slediti standardom kakovosti
zunanjega zraka in ne sme presegati mejnih vrednosti glede kakovosti zunanjega zraka, navedenih
v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka in Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.
(2) Pri načrtovanju ogrevanja večstanovanjske stavbe imajo prednost energetski viri, ki so že v
obstoječem okolju in na katere se je možno priključiti (zemeljski plin) oziroma alternativni sistemi za
oskrbo stavb z energijo (decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja
toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
toplotne črpalke).
(3) V času gradnje mora izvajalec gradbenih del zagotoviti ukrepe za varstvo zraka. Zavezanec
za izvajanje ukrepov v času gradnje mora zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo
presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Odvodnjavanje odpadnih komunalnih voda in odpadnih padavinskih voda se na območju
urejanja ustrezno uredi, in sicer v ločenem in vodotesno grajenem sistemu. Pri projektiranju in
izvedbi projekta se upošteva veljavne tehnične predpise in standarde o javni kanalizaciji ter
predpise, ki urejajo čiščenje in odvajanje odpadne komunalne in odpadne padavinske vode v vode
in javno kanalizacijo.
(2) Odpadne komunalne vode se vodijo v obstoječ sistem mešane kanalizacije, ki poteka v
cestnem svetu regionalne ceste.
(3) Padavinske vode se iz obravnavanega območja odvajajo preko elementov meteorne
kanalizacije (peskolovi, interne meteorne cevi, lahko tudi preko zbiralnika deževnice) v obstoječ
sistem mešane javne kanalizacije. Padavinske odpadne vode iz utrjenih prometnih površin se
odvajajo preko rešetk ali talnih požiralnikov, ustreznih lovilcev olj in sistema odvodih meteornih cevi
do obstoječega sistema mešane javne kanalizacije. Čiste padavinske vode s streh se lahko pred
iztokom v kanalizacijski sistem zbere in uporabi za sanitarno vodo, za zalivanje ipd.. Za
odvodnjavanje padavinskih voda iz prometnih površin se lahko zgradi drenažni sistem z navezavo
na mešan sistem javnega kanalizacijskega omrežja.
(4) Območje urejanja ne leži znotraj varovanih območij s področja voda (vodovarstveno in
poplavno območje).
28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Pri načrtovanju, postavitvi in obratovanju objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega
sevanja, se ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer se upošteva predpise, ki se
nanašajo na elektromagnetno sevanje.
29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Osvetljenost območja urejanja se načrtuje skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(2) Osvetlitev objekta, parkirnih in drugih zunanjih površin ne sme negativno vplivati na
udeležence v cestnem prometu. Medsebojna oddaljenost drogov in izbor svetilk bodo enotnega
izgleda, pri razporeditvi svetilk in določanju jakosti osvetlitve se upošteva Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
30. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
(1) Oblikovanje predvidene stavba ter organizacija notranjih prostorov se načrtuje na način, da
je v največji možni meri zagotovljena dobra osončenost oziroma naravna osvetlitev prostorov. Pri

določitvi minimalno potrebnega časa osončenja bivalnih prostorov se uporabi nacionalni normativ
najmanjše dopustne insolacije bivalnega prostora, in sicer: 1 ura ob zimskem solsticiju, 3 ure ob
ekvinokcijih in 5 ur ob letnem (za kompenzacijo napake zaradi neravnega horizonta zadošča, da se
računsko upošteva kot 10° nad horizontom za začetek in konec sončnega obsevanja).
31. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se izvajajo gospodarno, in sicer tako, da bodo čim manj
prizadete okoliške obstoječe površine, da se omeji obseg poškodb tal na minimalno možno mero,
ter da se prepreči onesnaženje z gorivom, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi oziroma
njihovo izlitje na prosto ali v zemljo.
(2) Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča ali se jo
odpelje na ustrezno deponijo.
32. člen
(ohranjanje narave)
Območje urejanja se ne nahaja znotraj varovanih območjih s področja narave (ožja in širša
zavarovana območja, naravne vrednote, ekološko pomembna območja, območje Natura 2000), ki
jih določa Zakon o ohranjanju narave.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Na območju urejanja zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva, materialnih in drugih
dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na določbe Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč ni potrebno graditi.
(2) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ostale predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi,
poplavami, plazovi, vremenskimi pojavi in ekološkimi nesrečami.
(3) Območje urejanja se ne uvršča med poplavna, plazljiva, erozijska območja ali območje
opredeljeno kot ogroženo z visoko podtalnico.
(4) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, se predvidi tehnične
rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(5) Potrebna je izdelava geološko – geomehanskega poročila, po potrebi se izdela dodatne
geološke in hidrološke raziskave glede morebitne erozivnosti, plazovitosti ali poplavnosti ter na
podlagi tega predvidi ustrezne tehnične rešitve novo gradnje.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti se upošteva veljavne tehnične smernice, pravilnike in
ostale predpise s področja požarne varnosti. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani
tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki
je določeno za posamezno skupino objektov.
(2) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim
predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Če se med
novimi in obstoječimi objekti ne morejo zagotoviti ustrezni odmiki se predvidi protipožarna zaščita s
protipožarnimi zidovi ali uporaba požarno – varnih materialov. Za omejitev širjenja požara po objektu
morajo biti vgrajeni ustrezni gradbeni materiali.
(3) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma
zadostno število evakuacijskih poti in izhodov na varno. Na območju urejanja se zagotovi ustrezne
prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara ter hidrantno omrežje, ki se
uredi skupaj z vodovodnim omrežjem in mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje

požara.
35. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Načrtovan objekt in ureditve se na podlagi karte Potresna nevarnost Slovenije – projektni
pospešek tal uvršča v VIII. stopnjo evropske makroseizmične lestvice (EMS) s pospeškom tal 0,150
- 0,175 g, kar se upošteva v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju potresnoodpornih konstrukcij oziroma objekta se
upoštevajo določbe slovenskega standarda Evrokod 8 (SIST EN 1998) in Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov.
IX. NAČRT PARCELACIJE
36. člen
(parcelacija)
Parcelacija oziroma določitev gradbene parcele v OPPN obsega le eno parcelo, ki se zaradi
načrtovane ureditve ne spreminja.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
37. člen
Gradnja objekta in potrebne komunalne infrastrukture se lahko izvaja sočasno. Predvidena
gospodarska javna infrastruktura, potrebna za funkcioniranje objekta, mora biti zgrajena ter predana
v last in upravljanje Občine Sevnica oziroma pristojnim upravljavcem pred priključitvijo
večstanovanjske stavbe oziroma do pridobitve uporabnega dovoljenja.

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN
TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(odstopanja)
(1) Znotraj območja urejanja so dopustna naslednja odstopanja:
- lega objekta: načrtovan objekt se lahko gradi z večjim odmikom od obstoječega bloka, kot je
določeno v grafičnih podlogah, vendar se ob tem upoštevajo varovalni pasovi predvidene
komunalne ureditve območja urejanja;
- tlorisni gabarit: zaradi omejitev pri umestitvi objekta v okolico z obstoječim blokom se predvidi
odstopanje tlorisnih dimenzij, določenih s tem OPPN, za ± 10 %;
- kota tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanjih ureditev (pohodne, prometne, zelene
površine), kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču regionalne ceste. Kota pritličja je
predvidena na relativni višinski koti + 184,90 m n.v. in je podana z odstopanjem ± 30 cm,
natančno se določi z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- izboljšanje funkcionalnih površin območja ali ugotovljene naravne omejitve:
- odstopanja od določitve dovozov na gradbeno parcelo;
- zasnova parkirnih mest na severnem robu območja OPPN, ki meji na obstoječe parkirne
površine ob bloku Planinska cesta št. 29;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture: odstopanje od pogojev za gradnjo GJI, določenih v
tem OPPN, je mogoče v primeru, da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo
pojavijo utemeljeni razlogi glede lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene,
geološko-geomehanske, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi drugih utemeljenih
razlogov.
(2) Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in veljavnimi predpisi. Z njimi morajo
soglašati in biti seznanjeni pristojni upravljavci in nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje

spadajo odstopanja.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
39. člen
(dodatne obveznosti)
(1) O pogojih financiranja novih oziroma rekonstruiranih priključkov se investitor in posamezni
upravljavci dogovorijo v medsebojnih pogodbah.
(2) Investitor oziroma izvajalec del mora v času gradnje pristojnim službam s področja GJI in
grajenega javnega dobra omogočiti spremljanje stanja na terenu in opravljanje strokovnega nadzora
v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del. Pred pričetkom gradnje je potrebno pravočasno
obvestiti pristojne oziroma tangirane upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture.
(3) Pri izvedbi novih ali rekonstrukciji infrastrukturnih vodov ali naprav se zagotovi ustrezno
zaščito objektov in infrastrukturnih vodov ter naprav med gradnjo. V primeru poškodb vodov ali
naprav med gradnjo pa se le-ta obnovi oziroma sanira.
(4) Ob morebitnem oviranju prometa se za delne zapore pridobi dovoljenje upravljavcev cest
oziroma pristojne službe.
40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se praviloma uredi na območju urejanja. Pri organizaciji gradbišča se upošteva
določila tega OPPN, veljavni predpisi s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in pri izvajanju
gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske (varnostne)
ukrepe na gradbišču.
(2) V času gradnje se gradbišče zavaruje na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda,
plazljivost terena, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo. Po končani gradnji se odstrani vse
v času gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter vse ostanke začasnih deponij.
(3) Prevoz gradbenih strojev in dovoz gradbenega materiala se v največji možni meri izvajata po
obstoječem prometnem omrežju. Pri posegih na obstoječe prometno omrežje (obstoječi regionalni
cesti in kategorizirani javni poti) se mora zagotoviti varen in neoviran promet.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
OPPN
41. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
(1) Na območju predvidenega OPPN, ki je del prostorske enote EUP SE46. pin, je v veljavi Odlok
o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87 in Uradni list RS,
št. 1/07). Z izdelavo predvidenega OPPN se za navedeno območje razveljavi in nadomesti določbe
veljavnega prostorskega akta URN 34 oziroma se navedeno območje ureja v skladu s tem OPPN.
(2) Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
(3) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev ga lahko
Občina Sevnica razveljavi. Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določbe veljavnega OPN.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna
oseba za posamezna področja.

43. člen
(hramba in vpogled v OPPN)
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Upravne enote Sevnica in na sedežu
Občine Sevnica. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 3505-0002/2020
Sevnica, dne ..........
Srečko Ocvirk l.r.
Župan Občine Sevnica
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GEOLOŠKO-GEOMEHANSKO POROČILO O MOŽNOSTI GRADNJE NA PARCELI
ŠT. 72/1, K.O. ŠMARJE

1

UVOD

Po naročilu podjetja Gradbeništvo Gerzina, Albin Gerzina s.p., je bil v maju 2021 opravljen
geološki ogled terena na območju parcele št. 72/1, k.o. Šmarje v Občini Sevnica. Na
omenjenih parcelah ima investitor namen graditi nov stanovanjski objekt. Po Uredbi o
razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in po CC-SI klasifikaciji gre za objekte z oznako
11220 – tri in večstanovanjske stavbe.
Namen terenskega ogleda ter izvedenih dveh sondažnih izkopov, je bilo preučitev lokalnih
geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških značilnosti terena, kjer bodo stali nov objekti z
namenom, da se določi stabilnost terena ter način temeljenja in možnost ponikanja oziroma
odvajanja meteornih vod iz območja objekta.
V poročilu mora biti podan tudi ustrezen način odvodnjavanja ali ponikanja padavinskih in
prečiščenih komunalnih voda. Padavinske vode je potrebno, če ne obstaja možnost
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati (v kolikor je to možno). Ponikovalnica
mora biti locirana izven povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je
potrebno padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik, če tega ni,
pa razpršeno po terenu. Ureditev odvodnjavanja mora biti načrtovana tako, da bodo
padavinske vode speljane izven plazljivega in erozijsko ogroženega območja.
V nadaljevanju podajamo geološko - geomehansko poročilo o sestavi temeljnih tal in pogojih
temeljenja objekta, z oceno o dejanski erozijski in plazoviti ogroženosti predmetnega
območja ter s predlogi za odvajanje padavinskih voda. Poročilo smo izdelali na osnovi:
Poročilo je bilo izdelano na osnovi:
• Inženirsko-geološko pregleda območja predvidene gradnje,
• pregled sondažnega izkopa
• študije projektne nosilnosti tal in posedkov pod temelji.
V poročilu so podani vsi tisti podatki, ki so potrebni za opredelitev pogojev temeljenja
objekta ter za interpretacijo terenskih razmer v omenjenem prostoru z vidika geoloških
značilnosti območja ter geomehanskih značilnosti tal.
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ZAKONSKE OSNOVE

Splošno
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US,
19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. In 65/20)
- Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št.
109/11 in 61/17)
- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 –
GZ)
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12,
100/12 – popr., 57/13, 01/16, 33/18 in 70/19) - v nadaljevanju: OPN;
- Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list RS, št.
48/87, 01/07) - v nadaljevanju: URN 34.
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GEOGRAFSKA LOKACIJA PARCELE

Obravnavano območje se nahaja na severnem delu naselja Sevnica, ki leži na levi strani reke
Save. Gre za osrednji del Posavskega hribovja, ki na jugu sega do Mirenske kotline in
Dolenjskega podolja, na zahodu do Ljubljanske kotline, na severu do Tuhinjske doline in
Celjske kotline, na vzhodu pa je meja težje določljiva saj se hribovje zniža v obpanonsko
gričevje. Površje je močno razčlenjeno. Zelo malo je ravnega sveta, prevladujejo pa nakloni
med 12 in 30°. Večina površja leži v višinskem pasu med 300 in 600 m.n.m., z izjemami preko
1000 m.n.m. Zaradi obilice neprepustnih kamnin je Posavsko hribovje prepredeno z gosto
vodno mrežo.
Obravnavana parcela leži na severnem delu Sevnice ob cesti , ki pelje proti Planini pri Sevnici.
Teren se proti severu vzpenja, proti jugu pa se spušča proti dolini reke Save. Okolica je delno
3

poseljena s stanovanjskimi objekti, delno pa jo prekrivajo travniki. Nadmorska višina terena
predvidenega za gradnjo je 185 metrov. Območje predvidene gradnje je ravno. Parcela se ne
nahaja v pasu poplavne ogroženosti in ni v vodovarstvenem območju virov pitne vode.

Slika 1: Geografska lokacija parcele predvidene za gradnjo (vir www.geopedia.si)

Slika 2: Ortofoto posnetek z označeno parcelo (vir http://gis.arso.gov.si/atlasokolja)
4
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GEOLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE NA ŠIRŠEM IN OŽJEM OBMOČJU
PREDVIDENE GRADNJE

4.1
Tektonske in litostratigrafske razmere na širšem območju
Na podlagi litostratigrafskega razvoja kamnin in poleglosti velikih gub ter narivov proti jugu,
lahko uvrstimo širše obravnavano ozemlje, v geotektonsko enoto Dinaridov. Na tem območju
lahko opazujemo značilno nagubano on deloma narivno zgradbo terena. Zaradi mlajših
prelomov je bilo ozemlje razkosano na večje in manjše grude. Posledica tega je mlajša
grudasta zgradba terena. Pritiski, ki so povzročili gubanje in iz njega izhajajoče narivanje, so bili
usmerjeni od severa proti jugu. Tako si sledijo od severa proti jugu vedno globlje ležeče
strukture. Na vhodnem delu so velike in široke normalčno razvite sinklinale ter antiklinale, v
katerih ne najdemo prevrnjenih plasti. Proti zahodu pa postajajo te velike nagubane strukture
tektonsko močno stisnjene in prehajajo v prevrnjeno lego. Zanesljive narive lahko ločimo na
območju zahodnega dela trojanske in litijske antiklinale. Proti vzhodu pa prehajajo v
pretrgane, prevrnjene in v normalne gube ali pa tonejo pod mlajše terciarne plasti. Nekdanji
narivni stiki med Savinsjkimi Alpami in Posavskimi gubami so danes presekani z mlajšimi
prelomi. Smer plasti in osi gub je na večjem delu ozemlja vzhod-zahod.
Po nadaljnji geotektonski delitvi uvrščamo širše območje Sevnice v enoto Posavskih gub. Gre
za niz antiklinal in sinklinal, ki si sledijo do severa proti jugu, pri čemer južno krilo severno
ležeče sinklinale predstavlja severno krilo južno ležeče antiklinale. Osi gub teh struktur so v
smeri vzhod-zahod. Območje Sevnice uvrščamo v tako imenovano senovško sinklinalo.
Sestavljajo jo serdnje in zgornje miocenske kamnine. Gre za plasti sivega laporja, ki ima
razpoklinsko poroznost ter slabo vodoprepustnost.
Severno leži litijska antiklinala, ki jo sestavljajo pretežno paleozojske kamnine in poteka v
širokem pasu v smeri vzhod-zahod ter tone proti vzhodu. Današnja antiklinalna zgradba je
tektonsko precej razlomljena. Karbonsko-permske plasti sestavljajo pretežno temno sivi
glinavci, meljevci ter kremenovi peščenjaki v katerih je precej sljude. Plasti se med seboj hitro
menjavajo. Večinoma so plasti prekrite z deluvialno preperino. Gre za plasti z rapoklinsko
poroznostjo ter srednjo do slabo vodoprepustnostjo.
Na aluvialni ravnici ob reki Savi ležijo nekaj metrov debeli nanosi reke Save. Te sestavljajo
prod, pesek in melj. Ti sedimenti imajo medzrnsko poroznost ter srednjo vodoprepustsnost, ki
je odvisna od vsebnosti drobne frakcije v sedimentu.
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Slika 3: Izsek iz OGK list Celje1:100.000 z označeno lokacijo območja

4.2
Geološke in inženirsko-geološke razmere na ožjem območju
Geomehanske lastnosti tal privzemam iz arhivskih podatkov ter na podlagi opravljenega
terenskega ogleda območja in izvedenih dveh sondažnih izkopov, v katerem so bile
opravljene in-situ meritve temeljnih tal.
Izkop je bil urejen na območju parcele št. 72/1, k.o. Šmarje in sicer na mestu, kjer je
predvidena gradnja večstanovanjskega objekta
Klasifikacijo zemljin povzemam po standardu EN ISO 14688-1:2018.
Koordinate prvega izkopa so:
E=523 336
N=097 476
S sondažnim izkopom je bilo ugotovljeno, da se od površja do globine 0,4 metra pojavlja
rjava peščeno-meljasta preperina.
Od globine 0,4 metra do globine 0,8 metra se pojavlja umetno gruščnato peščeno
tamponsko nasutje.
Od globine 0,8 metra do globine 1,7 metra se v podlagi pojavljajo plasti svetlo rjavega
zameljenega drobnozrnatega peska z nekaj proda (fSi, fGr, fSa).
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Na globini 1,1 metra je bila z žepnim penetrometrom izmerjena enoosna tlačna trdnost
glinenih plasti, ki znaša qu=2,0 kg/cm2. Z žepnim penetrometrom se meri odpor pred
vtiskanjem sonde v kohezivno zemljino. Z dinamično krožno ploščo je bila Izmerjena še
vrednost dinamičnega deformacijskega modula, ki je znašala Evd=14,4 MN/m2. Na podlagi
tega je ocenjena vrednost CBR=6 %. Izmerjena je bila tudi nedrenirana strižna trdnost
glinenih plasti, ki znaša cu=12 N/cm2. Izmerjena je bila tudi prostorninska teža zemljine z
vrednostjo δ'=20,0 kN/m3.
Te plasti bodo predstavljale temeljna tla objektu. To pomeni, da je zgornjo plast humusa ter
umetnega nasutja potrebno odstraniti, tako da bo temeljenje izvedeno v plasteh delno
zameljenega peska s prodom.
Geotehnični profil prvega sondažnega izkopa:
Globina (m)
0,0 – 0,4
0,4 – 0,8
0,8 – 1,7

Material
Koreninski pokrov, rjava humusna preperina
Umetno gruščnato peščeno tamponsko nasutje
Rjav drobnozrnat pesek z meljem in nekaj proda (qu=2,0 kg/cm2, Evd=14,4
MN/m2, cu=12,0 N/cm2, γ=20,0 kN/m3)

Slika 4: Sondažni izkop
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Koordinate drugega izkopa so:
E=523 320
N=097 463
Z drugim sondažnim izkopom je bilo ugotovljeno, da se od površja do globine 0,3 metra
pojavlja rjava peščeno-meljasta preperina.
Od globine 0,3 metra do globine 0,9 metra se pojavlja umetno gruščnato peščeno
tamponsko nasutje.
Od globine 0,9 metra do globine 1,7 metra se v podlagi pojavljajo plasti svetlo rjavega
drobnozrnatega peska s prodom (fSi, fGr, fSa).
Na globini 1,1 metra je bila z dinamično krožno ploščo je bila Izmerjena vrednost
dinamičnega deformacijskega modula, ki je znašala Evd=44,4 MN/m2. Na podlagi tega je
ocenjena vrednost CBR=25 %.
Te plasti bodo predstavljale temeljna tla objektu. To pomeni, da je zgornjo plast humusa
potrebno odstraniti, tako da bo temeljenje izvedeno v plasteh peska s prodom. V primeru
dovolj velike debeline vgrajenega tamponskega nasutja (vsaj 0,6 metra), se lahko ta plast
uporabi kot tamponsko nasutje.
Geotehnični profil drugega sondažnega izkopa:
Globina (m)
0,0 – 0,3
0,3 – 0,9
0,9 – 1,7

Material
Koreninski pokrov, rjava humusna preperina
Umetno gruščnato peščeno tamponsko nasutje
Rjav drobnozrnat pesek z meljem in nekaj proda (Evd=44,4 MN/m2)

Ob inženirsko geološkem pregledu območja okoli obstoječih objektov ni bilo zasledeno
fosilnih sledov plazenja preperinskega pokrova oz zdrsov pobočnega materiala.
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Slika 5: Sondažni izkop

Na podlagi terenskih preiskav in podatkov iz literature so za posamezne sloje podane še
nekatere druge geomehanske karakteristike.
Za peščeno prodnate plasti z meljem
•
Prostorninska teža
•
Strižni kot
•
Kohezija
•
Modul stisljivosti
•
Modul elastičnosti
•
Nosilnost CBR
•
Koeficient vodoprepustnosti

γ=19,0 – 20,0 kN/m3
φ=28° - 32°
c=0-2 kPa
Me=5.000 – 15.000 kPa
E=50 MPa
CBR=6-10 %
k=10-4 - 10-6 m/s

TABELA 1: Vrednotenje konsistentnega stanja skladno s klasifikacijo Terzaghi-Peck :
konsistenčno stanje
enoosna tlačna trdnost
modul stisljivosti Ms
qu (kPa)
(kPa)
židko
lahkognetno
srednjegnetno
težkognetno
poltrdno
trdno

< 25
25 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 400
> 400
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< 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 20000
> 20000

TABELA 2: Razvrstitev podlage glede na nosilnost in deformabilnost s pomočjo kazalnikov za
vezljive zemljine (Petkovšek, 2005).
Nosilnost
NSPT
cu (kN/m2)
CBR (%)
EV2 (MN/m2) Konsistenca
*
-nikakršna
<2
<12
1
<5
židka
-zelo
2-6
12-40
≤3
≤10
lahko do
majhna
srednje
gnetna
-majhna
6-15
40-80
3-6
10-20
srednje do
težko gnetna
-srednja
15-30
80-120
6-12
20-60
težko gnetna
-visoka
> 30
>150
10-15
60-80
poltrdna,trd
na

TABELA 3: Kriterij za oceno terenskih preiskav enoosne tlačne trdnosti za vezane zemljine
Število udarcev za 30,5 cm
konsistenca
Enoosna tlačna trdnost qu
(N)
(kN/m2)
<2
Židka do lahko gnetna
<25
2-4
Lahko gnetna
25-50
4-8
Srednje gnetna
50-100
8-15
Težko gnetna
100-200
15-30
Poltrdna
200-400
>30
trdna
>400

TABELA 4:
KOHERENTNA ZEMLJINA (gline, melji)
N
<2
2–4
4–8
8 – 15
15 – 30
> 30

Konsistenčno
stanje
židko
lahko gnetno
srednje
gnetno
težko gnetno
poltrdno
trdno

qu (kPa)

Modul stisljivosti Mv (kPa)

< 25
25 – 50
50 – 100
100 – 200
200 – 400
>400

< 500
500 – 1 000
1 000 – 2 000
2 000 – 5 000
5 000 – 20 000
> 20 000
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NEKOHERENTNA ZEMLJINA (peski, prodi)
Modul stisljivosti Mv (kPa)
N

Gostotno
stanje

0

φ( )
za prode

Drobni in
srednji pesek

Debeli pesek in prod, gramoz

<15 000

<4

zelo rahlo

< 28,4

4-10

rahlo

28,4 – 30,3

< 7 500

10-30

srednje gosto

30,3 – 36,2

7 500 - 15 000

30-50

gusto

36,2 – 40,9

15 000 - 30 000

40 000 – 65 000

> 50

zelo gosto

> 40,9

> 30 000

> 65 000

15 000 – 40 000

TABELA 5: Okvirne vrednosti enoosne tlačne trdnosti glede na konsistenco materiala
Konsistenca zemljine Indeks konsistence Enoosna
tlačna Nedrenirana strižna
Ic
trdnost qu (kPa)
trdnost cu (kN/m2)
Židka
0
0
0
Židka
do
lahko 0 - 0,25
0 - 25
0 – 12,5
gnetna
Lahko gnetna
0,25 – 0,50
25 - 50
12,5 - 25
Srednje gnetna
0,50 – 0,75
50 - 100
25 - 50
Težko gnetna
0,75 – 1,00
100 - 200
50 - 100
poltrdna
1,00 – 1,25
200 - 400
100 - 200
TABELA 6: Relativna gostota (Dr) in strižni kot (φ) nekoherentnih zemljin (Skempton, 1986)
gostota
Zelo rahlo
rahlo
srednje
gosto
Zelo gosto
(N1)60
0-3
3-8
8 - 25
25 - 42
42 - 58
Dr (%)
0 - 15
15 - 35
35 - 65
65 - 85
85 - 100
φ (°)
<28
28 - 30
30 - 36
36 - 41
41 - 44
TABELA 7: Strižni kot φ' in Young-ov modul Em (v dreniranih pogojih) za nekoherentne
zemljine (EC-7)
OPSI ZEMLJINE
qc (MPa)
φ' *
Em
Zelo rahla
0.0 – 2.5
29 - 32
<10
rahla
2.5 – 5.0
32 - 35
10 - 20
Srednje gosta
5.0 – 10.0
35 - 37
20 - 30
gosta
10.0 – 20.0
37 - 40
30 - 60
Zelo gosta
>20.0
40 - 42
60 - 90
(*)

opomba: velja za peske, za melje se vrednost zmanjša za 3°, za prode pa poveča za 2°
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4.3
Prepustnost plasti
Plasti zameljenega drobnozrnatega peska s prodom so srednje do slabo vodoprepustne.
Koeficient prepustnosti se zaradi različne sestave močno spreminja (menjava bolj in manj
zaglinjenih plasti). Srednja prepustnost je ocenjena na k = 1x10-4 - 1x10-6 m/sek.
4.4
Klasifikacija kamnin
Ob rekah in potokih nastopajo mešane zemljine, ki jih sestavljajo glinasto-prodnati ter
peščeni zasipi in jih uvrščamo v kategorijo II. Ti sedimenti niso razpokani in tudi
preperevanje za te zemljine ni značilno. Na površju navadno nastopa do 1 meter debel
preperinski pokrov, ki je rahlo odložen in sestavljen iz iste zemljine kot podlaga. Erozija
nastopa le neposredno ob vodotokih kot posledica odnašanja materiala zaradi delovanja
tekočih voda. Porušitve naravnega stanja so redke in nastanejo v manjšem obsegu ob
strugah potokov in na območju človeških posegov. Podori niso možni. Te zemljine so srednje
vodoprepustne, ki je odvisna od vsebnosti glinene frakcije v sedimentu. Seizmični prirastek je
znaten in ga je potrebno pri gradnji objektov upoštevati. Dopustna nosilnost tal je nizka,
zaradi česar je pogosto potrebno globoko temeljenje.
4.5
Gladine podzemne vode
Podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na ožjem območju ne obstajajo saj tukaj ni lociranih
opazovalnih objektov. Globino podtalnice na preiskanem območju lahko ocenimo glede na
višino površinskih voda v bližini. Predvsem smo upoštevali strugo potoka Sevnična, ki teče
vzhodno od parcele. Glede na podatke pridobljene s terenskim ogledom območja, se stalna
podtalnica v času srednjega vodnega stanja nahaja nad koto potoka, ki je na tem delu na
višini približno 182 metrov. Globina podtalnice je na območju parcel torej na globini okoli 3
metre.
Pri gradnji bo potrebno upoštevati nivo podtalnice. Zaradi tega predlagam vgradnjo drenažni
cevi že ob spodnjem delu tamponskega nasutja, ki bodo odvajale morebitne zaledne vode.
Prav tako pa je potrebno drenažne cevi vgraditi tudi na nivoju temeljev.
4.6
Pogoji temeljenja
Glede na ugotovljeno sestavo temeljnih in višinsko ter konstrukcijsko zasnovo
stanovanjskega objekta, je možno, da se objekt temelji na AB temeljni plošči
V primeru, da se bo objekt temeljil na AB temeljni plošči, bo potrebno predhodno pripraviti
ustrezno sanacijsko blazino iz lomljenca ali drobljenca. V tem poročilu predvidevamo, da bo
debelina le te znašala ca. 0,7 m.
Po odstranitvi preperinskega sloja ter zgornji plasti gline peskom, se naj podlago očisti,
poravna in statično utrdi. Na poravnana in očiščena temeljna tla se položi tudi ločilni
geosintetik, ki bo preprečeval mešanje meljastih in glinastih delcev iz glinastega grušča s
sanacijsko gramozno blazino.
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Na tako pripravljena temeljna tla se začne navoz sanacijskega materiala – lomljenca ali
drobljenca (GP), nazivne velikosti Dmax = 0 – 100 mm. Omenjene zemljine bodo služile kot
nasipni material, ki se bo uporabil za sanacijo temeljnih tal (poglobitve) in kot nasip (NA) za
pripravo sanacijske blazine. Nasipne plasti se naj izvajajo v debelini ca. 0,20 m. Na koti
planuma posamezne plasti je potrebno doseči ustrezno nosilnost:
• Evd = 25 MN/m2 – 0,50 m pod koto začetnega sloja gramozne blazine (posteljice - PO)
• Evd = 35 MN/m2 – na koti posteljice (PO)
Sanacijska gramozna blazina, ki naj dosega debelino min. 0,50 m, se naj izvede v dveh slojih
(PO + TAMPON). Material mora biti zmrzlinsko odporen.
• Prvi sloj (PO) se izvede iz prodno peščenega gramoznega materiala (GP) (velikost delcev
Dmax = 0 – 64 mm) v debelini do 1 × 0,30 m, katerega se statično utrdi v eni plasti po 0,20 m.
Vrednosti dinamičnega deformacijskega modula morajo dosegati vrednosti Evd = 40 MN/m2.
• Sledi nasutje tamponskega materiala (TAMPON) (GP, velikost delcev Dmax = 0 - 32 mm) v
plasteh 1 x 0,20 m. Statično se ga naj utrjuje tako dolgo, da dosežemo na planumu temeljne
plošče vrednost dinamičnega deformacijskega modula Evd = 40 – 45 MN/m2 , kar je primerna
podlaga za izvedbo temeljne plošče.
Debelina
m
0,2
0,3
0,2
Po potrebi

PLAST

Zahteve
Evd (MN/m2)
40-45
40
35
20-25

Tampon – gramozna blazina 2. Sloj (velikost delcev do D32 mm)
PO – gramozna blazina 1. Sloj (velikost delcev do D64 mm)
NA – nasip – na koti posteljice (velikost delcev do D100 mm)
TTMU – temeljna tla mehansko utrjena
TABELA 8: Zahtevane vrednosti nosilnosti dinamičnega deformacijskega modula Evd

Nosilnost tal lahko na tej stopnji obdelave je bila ocenjena le po JUS-u, saj nam niso znane
natančne dimenzije temeljev, globina temeljenja ter vertikalne in horizontalne obremenitve
temeljnih tal.
Nosilnost tal lahko na tej stopnji obdelave je bila ocenjena le po JUS-u, saj nam niso znane
natančne dimenzije temeljev, globina temeljenja ter vertikalne in horizontalne obremenitve
temeljnih tal. Predlagamo temeljenje na AB plošči, ki naj bodo urejeni na tamponski blazini z
obvezno drenažo območja, kjer je predvideno temeljenje objekta.
Za izgradnjo objektov bo temeljenje izvedeno z odstranjevanjem preperinskega pokrova in
dela zameljenih peščeno prodnatih plasti do projektirane kote objekta. Temeljna tla bodo
predstavljale plasti zameljenega drobnozrnatega peska s prodom, ki predstavljajo nepodajno
podlago. Ker se v teh zemljinah ob prisotnosti vode in delovanju atmosferilij procesi
preperevanja razvijejo sorazmerno hitro, priporočam da se ureditev tamponske blazine
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izvede takoj po izvedenih zemeljskih delih, ko bodo izkopi sveže izkopani. Zemeljska dela in
temeljenje se naj izvajajo v suhem vremenu. Zagotoviti je potrebno, da bo temeljenje
izvedeno v homogeni podlagi sicer obstaja možnost za razvoj diferenčnih posedkov in
posledično nagibanja objekta. Glede na izkušnje ter primerjalne vrednosti laboratorijskih
preiskav na podobnih materialnih, je ocenjeno, da je nosilnost teh sedimentov zadovoljiva za
načrtovano obremenitev. Ker so temeljna tla heterogena je potrebna izvedba armiranih
temeljev. Za potrebe projektiranja so podani podatki iz literature o vrednosti dopustne
srednje tlačne obremenitve materialov, ki bodo predstavljali temeljna tla (zameljen pesek). V
primeru temeljenja v teh plasteh je mogoče upoštevati posedke okrog 3 cm, ki bodo izvršeni
v kratkem času po gradnji.
Nosilnost tal pod temelji smo ocenili za nedrenirane pogoje obremenjevanja, po Brinch –
Hansenu.
Na obravnavani lokaciji nastopa do globine 0,4 metra nesprijeta humusna preperina, ki jo je
potrebno v celoti odstraniti, saj je ta plast slabo nosilna. Spodaj ležeča plast zameljenega
peska s prodom je bolj primerna za temeljenje. Upoštevamo lahko nosilnost tal pd= 250 kPa.
Glede na to, da so tla srednje nosilna, predlagam temeljenje na armiranobetonskih temeljih
ter izvedbo na sanacijskih blazinah iz drobljenca (kamnita posteljica) v debelini 0,7 metra.
Blazine naj se izvedejo po odrivu ali izkopu vrhnjih humusnih plasti ter glinasto meljastih in
zemljin. Gradbeno jamo bo potrebno na koti temeljenja prekriti z geotekstilom z ustrezno
natezno trdnostjo, saj se bo s tem preprečilo usedanje tampona v spodnje plasti.
Končno oceno naj poda geomehanik oziroma geomehanski nadzor ob geomehanskem
pregledu temeljnih tal.
Z drenažami oziroma odvodnimi jarki naj se uredi odvajanje meteornih voda okoli
predvidenega objekta, da v prihodnje ne bo prihajalo do zamakanja. Odvedene vode naj se
spelje v zadrževalnik ali revizijske jaške ter dalje v javni meteorni kanalizacijski sistem. V ta
sistem bodo speljane tudi vode iz streh in povoznih površin. V ta namen mora investitor
zagotovit čiščenje padavinskih meteornih voda iz strešnih površin preko peskolovov.
Površinske vode iz utrjenih površin in parkirišča pa se v kanalizacijo spelje preko lovilcev olja
in maščob. Za zbiranje meteornih vod iz strehe predlagam vgraditev zbiralnika volumna vsaj
10 m3, ki bo v celoti zadržal vode prvega naliva, hkrati pa se lahko vodo iz zbiralnika
uporablja kot komunalno vodo v objektu.
4.7
Projektna nosilnost tal
Projektna nosilnost temeljnih tal je bila izračunana za AB temeljno ploščo na saniranih
temeljnih tleh. V izračunih so bile predpostavljene dimenzije temeljne plošče B/L=13,70 m ×
23,70 m ter da navpična projektna obremenitev (Vd) ne bo presegala 200 kN na tekoči meter
temelja.
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Projektno nosilnost tal je bila izvrednotena po kriteriju loma tal pod temeljem po prirejenem
obrazcu po Brinch – Hansenu (SIST EN 1997-1:2005-DODATEK D);
R/A' = c' × Nc × bc × sc × ic + q' × Nq × bq × sq × iq + 0,5 × γ' × B' × Nγ × bγ × sγ × iγ
ob upoštevanju geomehanskih karakteristik:
• saniranih temeljnih tal za srednje goste prodno peščene zemljine (GP) – sanacijska blazina
iz lomljenca ali drobljenca:
c = 0 kN/m2 ; φ = 32,0°; γ = 22 kN/m3
• raščenih temeljnih tla za plasti zameljenega peska s prodom odloženem v srednje gostem
gostotnem stanju:
c = 2 kN/m2 ; φ = 28°; γ = 19,5 kN/m3
in materialnih varnostnih faktorjev skladno z EC 7:
Kot strižne odpornosti
Efektivna kohezija

φ'
c'

γφ' = 1,00
γc' = 1,00

Tako dobimo projektno nosilnost temeljnih tal za AB temeljno ploščo na ravnih –
horizontalnih temeljnih tleh naslednje vrednosti:
• Za AB temeljno ploščo (l'=23,70 m; b'=13,70 m) sanirana tla (GP)
R'/A' = 1332 kN/m2
za D = 0,50 m
Pri tem je »D« efektivna globina temeljenja – globina dna temeljev pod koto finalne ureditve
terena ob objektu oz. koto najnižjega tlaka v objektu. Merodajna je manjša vrednost. Za
vmesne globine temeljenja »D« se lahko vrednosti za projektno nosilnost temeljnih tal
linearno interpolirajo. Interpolacija velja le za enake tipe temeljev v zemljinah z enakimi oz.
podobnimi fizikalnimi lastnostmi. Za dokončno dimenzijo temeljev je obvezno v analizo
vključiti dejanske vplive konstrukcije in dejansko geometrijo temeljev ter tudi kriterije
mejnega stanja uporabnosti (SLS) – dopustnih usedkov!
Pri analizi projektne odpornosti tal je potrebno upoštevati tudi vse delne varnostne faktorje
za vplive oz. učinke vplivov in varnostne faktorje za posamezno vrsto temeljenja (SIST EN
1997-1:2005 Dodatek A – Preglednica A.5 – za plitvo temeljenje).
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4.8
Usedek po metodi elastičnosti
Absolutni usedki, kateri se bodo aktivirali pri temeljenju objekta, so določeni po prilagojeni
metodi elastičnosti (Eurocode 7-1 SIST EN 1997-1:2005-DODATEK F). Izračunani posedki se
ne smejo upoštevati kot točne vrednosti, ampak le kot približne ocene.
Posedek pod temelji so bili preverjeni za temeljno ploščo dimenzij B/L=13,70/23,70 m. Za
način temeljenja so bili izračunani posedki za predpostavljena heterogena tla, do globine
5,00 m pod koto temeljenja. Pri efektivni obremenitvi temeljnih tal smo upoštevali skupno
efektivno obremenitev temeljnih tal q=200 kN/m2.
V danem primeru je, ob upoštevanju predpostavljene vrednosti za efektivno obremenitev
temeljnih tal, za temeljenje na AB temeljni plošči, moč pričakovati usedke reda velikosti
u = 2 cm. Relativni usedki bodo tako znašali ca. 3,5 cm pri temeljenju na AB temeljni plošči.

5

SEIZMIČNOST TERENA

Po slovenskem standardu SIST ENV 1998-1-1, ki upošteva povratno dobo potresov 500 let,
sodi obravnavano območje v 7. potresno stopnjo. Po karti projektnega pospeška tal za trdna
tla za povratno dobo 475 let (ustreza verjetnosti 90%, da vrednosti na karti ne bodo
presežene v 50 letih), ki velja od 01.01.2002 dalje je vrednost potresnega pospeška
Qg = 0,175·g. Za projektiranje po EC 8 je obvezna uporaba karte projektnega pospeška tal. ¸
Temeljna tla po sestavi ustrezajo tipu tal C – preglednica 3.1 SIST EN 1998-1:2006 globoki
sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj deset metrov
s parametri NSPT (udarcev/30 cm) =15-50 in cu =70-250 kPa.

6

MOŽNOST PONIKANJA OZIROMA ODVAJANJA METEORNE VODE

Na parceli št. 72/1, k.o. Šmarje, v občini Sevnica ima investitor namen graditi nov
večstanovanjski objekt. Čiste meteorne vode iz strešnih površin se preko peskolovov in
revizijskih jaškov zbirajo v zadrževalniku meteornih vod, višek teh vod pa lahko odvaja v javni
kanalizacijski sistem za odvajanje meteornih voda zahodno od parcele, po navodilih
upravljavca komunalne infrastrukture. Onesnažene vode iz povoznih površin pa je potrebno
pred tem očistiti preko lovilca olj in maščob. Poleg tega mora investitor zagotovit čiščenje
padavinskih meteornih voda iz strešnih površin preko peskolovov v zbiralnik ter dalje v
odvodne cevi.
Odvajanje padavinskih voda iz območja objekta je predvideno v skladu z 92. členom
ZV-1 in sicer, na tak način, da je v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadržanje padavinskih voda
pred iztokom površinske odvodnike.
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Meteorna kanalizacija se mora načrtovati ločeno od fekalne. Graditi se mora v skladu s
predpisano zakonodajo po pogojih, ki jih predpisuje, Odlok o odvajanju odpadne in
padavinske vode (Ur. list RS št. 86/01). Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Varovalni
pas javne meteorne kanalizacije je 1,5 metra. Meteorne vode iz utrjenih površin se morajo
odvajati skladno s 17. členom (Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo) preko peskolovov in oljnih lovilcev v meteorno kanalizacijo
kontrolirano po cevovodu. Strešne meteorne vode se bodo preko peskolovov in zbirnega
jaška odvajale v meteorno kanalizacijo.
Z drenažami oziroma odvodnimi jarki naj se uredi odvajanje meteornih voda okoli
predvidenega objekta, da v prihodnje ne bo prihajalo do zamakanja. Odvedene vode naj se
spelje v zbiralnik in dalje v obstoječ urejen sistem za odvajanje meteornih voda. Meteorna
voda iz strešin in tlakovanih površin se bo odvajala v obstoječo meteorno kanalizacijo.
Na podlagi dobljenih podatkov o projektu smo izdelali hidravlični izračun količin padavinske
vode, ki jo bo potrebno ponikati. Hidravlični izračun obravnava odvodnjo iz strešnih ter
utrjenih površin. Hidravlični račun je računan na osnovi racionalne metode. Racionalna
formula se glasi:
Q = A*qp*φ*ψ

(m3/s)

Pri čemer je:
A–
prispevna površina, s katere voda odteka v kanal in jo izračunamo po enačbah za
izračun ploščin preprostih ravninskih likov. Izrazimo jo v hektarjih (ha).
qp – intenziteta nalivov, ki jo odčitamo iz priročnikov na podlagi 15 minutnih nalivov.
Enota je l/s/ha
φ–
koeficient odtoka, ki nam pove % padavinske vode, ki steče iz posameznih površin v
kanalizacijo. Izraža se v procentih (%).
ψ–
koeficient zakasnitve je zmanjševalni koeficient, ki je odvisen od velikosti zbirne
površine, oblike in padca terena. Izraža se v procentih (%)
Pri hidravličnem izračunu smo upoštevali primerjalne hidrometeorološke podatke za
področje Celja in okolice v obdobju med leti 1970 in 2012, ki smo jih povzeli po Agenciji RS za
okolje.
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Postaja Celje
Trajanje
2 leti
padavin
5 min
254
10 min
189
15 min
160
20 min
139
30 min
110

5 let
340
255
223
195
160

10 let
398
298
265
233
192

25 let
470
354
318
280
234

50 let
523
394
358
316
264

100 let

250 let

576
435
397
351
295

646
489
448
397
335

l/(sec*ha)
l/(sec*ha)
l/(sec*ha)
l/(sec*ha)
l/(sec*ha)

Glede na podatke, ki jih imamo o tlorisni velikosti objekta, lahko izračunamo, da bo površina
strehe okoli 330 m2. Površina asfaltiranih delov pred objektom pa bo okoli 400 m2.
Upoštevana je bila jakost naliva 160 l/s/ha, kar je vrednost 15 minutnega naliva pogostosti n
= 2 leto s koeficientom odtoka 0,90. Koeficient zakasnitve smo upoštevali faktor 1.
Zadrževalnik:
Za površino 730 m2
Jakost naliva 160 l/s/ha
Koeficient odtoka 0,90
Koeficient zakasnitve 1
Odtok v kanalu:
Q = A*qp*φ*ψ = 0,0730 x 160 x 0,90 x 1 = 10,5 l/sek
T = 15 min – trajanje naliva
Q = 10,5 l/sek --- T = 15 min
Vpotr = 900 sek x 10,5 l/sek = 9450 l = 9,450 m3
Glede na opravljene izračune je za zadrževanje 15 minutnega naliva strešnih in asfaltiranih
površin stanovanjskega objekta potreben zadrževalnik večji od 10 m3. Tekom takšnega naliva
se bo v zadrževalnik nateklo 9450 l vode. Velikost zadrževalnika mora biti večja od količine
padavinskih voda, da se bodo v njem zadržale do odtoka v javni kanalizacijski sistem.
Območje predvidenega večstanovanjskega objekta ni v vodovarstvenem območju zajetij
pitne vode in ni na poplavno ogroženem območju.

7

ZAKLJUČKI

Na mikrolokaciji predvidene gradnje novega stanovanjskega objekta v naselju Sevnica so bile
izvedene terenske geološke preiskave z naslednjimi ugotovitvami:
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•
Temeljna tla na površju sestavlja drobnozrnat zameljen pesek s prodom do globine
vsaj 1,7 m.
•
Nosilnost zameljenih peščeno gruščnatih tal je qf= 250 kPa.
•
Nivo podtalnice je v globini približno 3 metre.
•
Pred temeljenjem je potrebno odstraniti zgornjo humusno in zgornjih plasti peska ter
vgraditi tamponsko blazino debeline vsaj 0,7 metra.
•
Obvezna je vgradnja geotekstila.
•
Obvezna je drenaža območja temeljenja.
•
Predlagam vgradnjo drenažnih cevi tudi na koti tamponskega nasutja.
•
Obvezna je drenaža območja temeljenja.
•
Predvideno je temeljenje na AB temeljni plošči.
•
Projektna nosilnost temeljnih tal za AB temeljno ploščo na ravnih – horizontalnih
temeljnih tleh. Za AB temeljno ploščo (l'=16,40 m; b'=1306 m) sanirana tla (GP)
R'/A' = 897 kN/m2
•
Najboljša možnost za odvajanje meteornih voda je, da se uredi dovolj velik
zadrževalnik meteornih voda. Ta bo zadržal vodo prvega naliva, medtem ko se višek
vode iz zadrževalnika lahko odvaja proti obstoječemu kanalizacijskemu sistemu.
•
Glede na projektno zasnovo- idejni projekt kjer ni podan točen način temeljenja je
glede na ugotovljene terenske razmere obdelana varianta temeljenje. V primeru, da
bo v fazi izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI prišlo do večjih odstopanj od
prevzetih podatkov je potrebna ponovna analiza projektiranega stanja.
•
Pri izvedbi temeljenja objekta je obvezen geomehanski nadzorom. Ta bo skrbel za
kontrolo kvalitete izvedbe geotehničnih del ter po potrebi podajal morebitne
spremembe in dopolnitve podanih pogojev ter vršil potrebne kontrolne in končne
meritve vgrajenih materialov.
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A. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA
PORODBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA (OPPN)
Pobuda in izdelava izhodišč za pripravo OPPN
(junij 2020)
Javni posvet za oblikovanje izhodišč za
pripravo OPPN
(avgust 2020)
Dopolnitev izhodišč za pripravo OPPN
(september 2020)
Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
in pridobitev identifikacijske številke PA
(oktober 2020)
Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših
vplivov na okolje od nosilcev, ki sodelujejo v
CPVO ter pridobitev konkretnih smernic od NUP
(november 2020)
Pridobitev odločbe, da celovita presoja
vplivov na okolje (CPVO) ni potrebna
(januar 2021)
Izdelava osnutka OPPN
(maj 2021)
Objava osnutka na spletni strani občine
in poziv NUP za izdajo mnenj na osnutek
(maj 2021)
Izdelava dopolnjenega osnutka
OPPN in gradiva za javno razgrnitev
(avgust 2021)
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
OPPN z javno obravnavo
(september 2021)
Izdelava stališč do pripomb javnosti
in uskladitev z investitorjem OPPN
Izdelava predloga OPPN
Objava predloga OPPN na spletni strani
občine in pridobivanje drugih mnenj NUP
na predlog OPPN
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Sprejem na Občinskem svetu in objava
Odloka o OPPN v Uradnem glasilu

B. PRAVNA PODLAGA IN OBMOČJE OPPN

C. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

Predlagani občinski podrobni prostorski načrt za
večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
(v nadaljevanju: OPPN) predvideva novogradnjo
večstanovanjskega objekta in priključitev na javno
gospodarsko infrastrukturo na parceli št. 72/1, št. k.o.
1380 - Šmarje.

Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z
možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti.
Predvidena je gradnja večstanovanjske stavbe, ureditev
vseh zunanjih površin (bivalnih, zelenih, pohodnih),
prometne površini s parkirišči in otroško igrišče.

PRAVNA PODLAGA
V obstoječem izvedbenem načrtu, imenovanem Odlok
o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN
34 (URN 34) je območje OPPN označeno z gradbeno
parcelo št. 6, ki dovoljuje gradnjo parkirišča in igrišča
za odbojko. OPPN bo za navedeno območje razveljavil
in nadomestil določbe veljavnega prostorskega akta. Z
OPPN se ne spreminja namenska raba zemljišča.
Na območju, ki je predmet OPPN-ja, so v veljavi:
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 01/16,
33/18 in 70/19) ;
- Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti
URN 34 (Uradni list RS, št. 48/87, 01/07)
OBMOČJE OPPN
Lokacija se nahaja na severozahodnem delu območja
mesta Sevnica, v naselju Šmarje in je del EUP SE46.pin.
V naravi jo predstavljajo nepozidane zelene površine,
na severnem delu je zaraščeno balinišče. Območje
spada je del stavbnih zemljišč (podrobnejša namenska
raba: SS - stanovanjske površine). Obsega zemljišče s
parcelno št. 72/1, k.o. 1380-Šmarje, v površini 2164 m2.
V večji meri območje obkrožajo površine cest s
pešpotmi, na zahodnem in jugozahodnem robu meji
na stanovanjske površine. Vzdolž J in JV roba poteka
državna regionalna cesta R2-424/1166 Boštanj - Planina,
na severnem in severovzhodnem robu pa javna pot
št. 594921, Planinska cesta - bloki.
Območje urejanja se prometno navezuje z mejnim
območjem ob bloku Planinska cesta 29 na severnem
in zahodnem delu. Preko obstoječega priključka, ki se
navezuje na javno pot, je urejen dostop do parkiršč, ki
bodo pripadala novogradnji in obstoječemu bloku.
V dopolnjenem osnutku sta predvideni opcija A in B,
kjer je mesto cestnega priključka pri obeh enako,
razlika pa je v umestitvi parkirnih mest na ali ob
območju OPPN.

Območje se z novim oziroma rekonstruiranim cestnim
priključkom naveže na obstoječo regionalno cesto.
(na JZ delu OPPN, kjer je izveden poglobljen robnik).
Zgradi in rekonstruira se vsa potrebna komunalno –
energetska infrastruktura, potrebna za funkcioniranje
območja urejanja (vodovod, električno omrežje, fekalna
in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, odvoz smeti,
telekomunikacije (KKS vod, TK vod, optika)).
MIKROLOKACIJA
Umestitev novegradnje upošteva odmik od obstoječega
stanovanjskega bloka (min 8,50 m), bližino tras GJI in
njihovih varovalnih pasov. Najprimernejša lokacija
objekta je na severnem in severovzhodnem delu
območja OPPN, v liniji južne fasade obstoječega bloka.
VELIKOST IN OBLIKOVANJE
- Tipologija zazidave: večstanovanjska stavba;
- Tlorisni gabarit: 23,70 m x 13,70 m - 2,54 m x 1,30 m
(± 5%);
- Višinski gabarit:
etažnost objekta do največ P+4,
višina do 15,30 m,
- Kota pritličja na viš.koti + 184,90 m n.v. (± 30 cm);
- Streha: dopustna je ravna streha (zelena streha ali
streha z nasutjem proda) ali enokapnica v naklonu do 6º
- Oblikovanje objektov:
Poudarjen vhod na JV fasadi, stanovanja imajo kot
zunanje bivalne površine lože, terase ali balkone, fasada
mora biti grajena iz kakovostnih in trajnih materialov ter
oblikovno usklajeno na celotnem objektu (v nežnih
pastelnih barvah in neizstopajoče).
ZUNANJA UREDITEV:
- Javne površine:
Pešpoti in skupne zunanje površine omogočajo dostop
funkcionalno oviranim ljudem, dostopne površine bodo
primerno utrjene. S in SZ od objekta se umesti igrišče
za otroke, uredi se zelene parkovne in tlakovane površine.
Na manjšem severnem delu območja se umesti deset
parkirnih mest, od tega šest za obstoječ blok.
- Povozne in parkirne površine:
Primerno utrjene, parkirne in manipulacijske površine
se prilagodijo novemu uvozu in umestitvi objekta,
parkirne površine bodo tlakovane ali izvedene s travnimi
ploščami, min 5% parkirnih mest se nameni funkcionalno
ovirane osebe.

Pripravljalec:

Občina Sevnica,
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Investitor:

Gradbeništvo Gerzina,
Albin Gerzina s.p.
Gorjane 10A
3257 Podsreda

Izdelovalec:

MV ARHITEKTURA,
Maja Teraž s.p.
Krulejeva ulica 11
8290 Sevnica
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Opredelitev do stališč do pripomb podanih v času javne
razgrnitve in obravnave OPPN za večstanovanjsko
gradnjo ob Planinski cesti

Številka:

3505-0002/2020

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
MV Arhitektura, Maja Teraž s.p.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Maja Teraž, MV Arhitektura
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 –
prva obravnava

Številka:

410-0027/2021

Pripravljavci gradiva:
Občinska uprava Občine Sevnica
delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica
Poročevalci:
Srečko Ocvirk, župan
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Spoštovani!
Proračunsko gradivo, katerega obravnava Občinski svet, ima tri temeljne sestavine:
 splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb
ter račun financiranja;
 posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov ter
 načrt razvojnih programov: to je strateški dokument razvojnih usmeritev lokalne
skupnosti, ki izkazuje načrtovane izdatke po posameznih projektih za prihodnja štiri leta.
Proračun občine se sprejema z odlokom, ki vsebuje zgoraj navedene bilance, definira področja,
ki so pomembna za izvrševanje proračuna oziroma njegovih postavk ter predpisuje načine in
postopke izvrševanja proračuna za posamezno leto. Vsi spremljajoči dokumenti k odloku so
opredeljeni v nadaljevanju tega uvoda, po uveljavitvi odloka (naslednji dan po objavi) pa bodo
javno dostopni na spletni strani Občine Sevnica.
Pri pripravi in izvrševanju proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna
po naslednjih klasifikacijah:
 institucionalni,
 ekonomski,
 programski in
 funkcionalni.
Sistematična uporaba prvih treh klasifikacij je prikazana v posebnem delu proračuna
(institucionalna-proračunski uporabniki, ekonomska-konti in programska-drevesna struktura od
področja proračunske porabe do proračunske postavke). Splošni del proračuna zajema vse tri
bilance po ekonomski klasifikaciji.
Ministrstvo za finance je pripravilo enotno aplikacijo za pripravo občinskih in državnega
proračuna t.i. AppraO. Obrazložitve vseh treh temeljnih sestavin so oblikovane v skupnem
dokumentu, v prilogi VI, kjer so poudarjeni cilji in zakonske naloge lokalne skupnosti oziroma
njenega ožjega dela na določenem področju. Skrbniki postavk so v tem delu obrazložili tudi
posamezne postavke in konte ter projekte v načrtu razvojnih programov. S takim pristopom
oziroma oblikovanjem proračunskih gradiv so le ta poenotena na nivoju vseh občin v državi, kar
omogoča Ministrstvu za finance analiziranje vseh javnih blagajn v Republiki Sloveniji ter
poročanje Evropski uniji, zato je nujno proračun pripraviti v takšni strukturi. Ker se zavedamo da
je gradivo z obrazložitvami zelo kompleksno, vendar na njegovo strukturo nimamo mnogo
vpliva, smo dodali razčlenjevalni razvid predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2022, ki je
povsem numerični del proračuna, a za razliko od formalno predpisanih oblik posameznih
sestavin v enem dokumentu prikaže odhodke po namenih in projektih, kar je bistvena razlika od

predpisanih dokumentov. Vsebina vsake proračunske vrstice je opisana v prilogi V, medtem ko
je numerični del predstavljen tako v splošnem in posebnem delu proračuna, kot tudi v prilogi
VIII, kjer so združeni vsi proračunski atributi: porabniki sredstev, programi, konti-nameni porabe
in projekti, celotno gradivo pa sledi Navodilom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je
predpisalo Ministrstvo za finance in je dosegljivo na spletni strani MF.
Na prejšnji seji smo predstavili predlog proračuna, pomembne vsebinske spremembe v tem
gradivu v primerjavi s predlogom pa so slednje. Na strani prihodkov smo le-te uskladili s
pričakovanimi zneski glede na letošnje in pretekla leta ter uskladili prihodke Republike Slovenije
ter Evropske unije za vse tri kohezijske projekte. Na odhodkovni strani smo dodali sredstva za
mrliško vežico Rovišče, ureditev ceste Lončarjev dol – Žigrski vrh – Čanje, na letošnjo vrednost
povišali kvote za razpise, kot je bilo predlagano v razpravi pri predlogu proračuna. V finančnem
načrtu Oddelka za okolje in prostor smo dodali nov projekt za ureditev ceste Žigrski Vrh – Čanje,
odškodnino zaradi sodnega postopka Cerod II, uskladili sredstva za stadion skladno z razpravo
na seji, dodali sredstva za ureditev igrišča pri OŠ Šentjanž, povečali kvoto za investicijsko
vzdrževanje šol, dodali vir za projektiranje namakanja, zvišali kvoto za športni razpis ter uskladili
stroške vseh treh kohezijskih projektov.
Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2022 je predložen v naslednji vsebini
in strukturi:
I.

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga
teme, povezane z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. Odlok o proračunu občine
opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO – 1 in morajo biti urejene v odloku o proračunu
občine. Nanašajo se na:
 določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela
proračuna;
 izvrševanje proračuna (pooblastila županu za prerazporejanje sredstev,
pooblastilo županu o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše, določitev
nekaterih namenskih sredstev, višina proračunske rezerve, določitev namenov
in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih,
spreminjanje načrta razvojnih programov, določbe o načinu porabe sredstev
splošne proračunske rezervacije);
 obseg zadolževanja, poroštev ter soglasij občine in posrednih uporabnikov
proračuna.
II.

PRORAČUN 2022 – SPLOŠNI DEL

Proračun je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja.
Na začetku so predstavljeni predvideni prihodki v celoti skladno z veljavnim kontnim načrtom.
Davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni na osnovi projekcij preteklih let in možnih okvirov ob
upoštevanju veljavne zakonodaje. V nedavčnih prihodkih so med drugim upoštevane tudi
koncesijske dajatve, ki so odmerjene na osnovi pogodb in odločb pristojnih ministrstev in se v
določenih deležih praznijo tudi v občinski proračun. Prihodki od prodaje blaga in storitev se
nanašajo predvsem na prihodke krajevnih skupnosti, ki ponekod še same opravljajo komunalno
dejavnost, zato so ti prihodki sestavljeni iz prihodkov od grobnin, vodarine, najema mrliške
vežice ter najema večnamenskih domov. Kapitalski prihodki so planirani realno, skladno s
predvidenim načrtom prodaje nepremičnin v lasti Občine Sevnica. V nadaljevanju so nanizani
odhodki skladno z ekonomsko klasifikacijo.
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V računu financiranja so predvidena odplačila glavnic dolgoročnih obveznosti iz naslova
zadolževanja v preteklih letih, kot je pogodbeno določeno z amortizacijskimi načrti. V letu 2022
se nameravamo zadolžiti pri poslovni banki v skupni višini 2.750.000 EUR.
Vse tri bilance v splošnem delu so pripravljene skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.
III.

PRORAČUN 2022 – POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih
uporabnikov in predstavlja odhodkovno stran proračuna skladno z institucionalno, programsko
ter ekonomsko klasifikacijo.
Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v našem primeru,
ko nimamo enovite občinske uprave so to naslednji s Statutom ter Odlokom o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica določeni uporabniki (PU), oddelki občinske
uprave ter krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe:
 1000 Občinski svet,
 2000 Nadzorni odbor,
 3000 Župan,
 4001 Občinska uprava – Splošna služba,
 4002 Oddelek za finance,
 4003 Oddelek za okolje in prostor,
 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
 5000 Krajevna skupnost Blanca,
 5001 Krajevna skupnost Boštanj,
 5002 Krajevna skupnost Krmelj,
 5003 Krajevna skupnost Loka,
 5004 Krajevna skupnost Primož,
 5005 Krajevna skupnost Sevnica,
 5006 Krajevna skupnost Studenec,
 5007 Krajevna skupnost Šentjanž,
 5008 Krajevna skupnost Tržišče
 5009 Krajevna skupnost Zabukovje in
 5010 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ekonomska klasifikacija (sistem skupin kontov, kontov in podkontov) nam daje odgovor kaj se
plačuje iz javnih sredstev.
Programska klasifikacija pove za kaj oziroma za katere programe se porabljajo javna sredstva.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni
izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je
del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih
neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo
cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter
uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega
programa.
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot
izdatkov, to so:

3





proračunska postavka,
proračunska postavka – podskupina kontov in
proračunska postavka – konto.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del
aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega
neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela
izdatkov proračunske postavke.
Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota
za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s
predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je
temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni
porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka
proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram:
 PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP)
 GLAVNI PROGRAM (GPR)
 PODPROGRAM (PPR)
 PRORAČUNSKE POSTAVKE (PP)
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO
 PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO
IV.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih
programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v
štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko
planiranje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so
vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine,
ki naj bi izhajala iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Predlog NRP je usklajen
s posameznimi predlogi finančnih načrtov uporabnikov.
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje
iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za
posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter
določenih razvojnih programov države.
V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje
načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in
programe v prihodnjih štirih letih, ki so izdelani po:
 posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih
let in
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire
in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).
Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki
spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:
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42 – investicijski odhodki,
43 – investicijski transferi in
410 – tekoči transferi (subvencije ki lahko predstavljajo državne pomoči).

V.

OPREDELITVE DO POBUD IN PREDLOGOV PRI RAZPRAVI OB PREDLOGU
PRORAČUNA ZA LETO 2022 NA SEJI Z DNE 20.10.2021

VI.

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022

To je obsežna priloga proračuna, ki je pripravljena v že omenjenem programu AppraO. V
nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih podatkov iz preteklih proračunov ter predlaganega in
jih primerjamo med seboj. Proračun občine je pod vplivom nenehnih normativnih sprememb,
kjer je zakonodajalec že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere obenem ni
zagotovil novega namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za
izvajanje vseh nalog. To se nam obeta tudi v prihajajočem letu, zato je načrtovanje izvedeno
izjemno premišljeno in sistematično.
Največji oziroma najbolj variabilni del proračuna je na strani naložb, kjer je delež teh sredstev v
veliki meri odvisen od absorpcijske sposobnosti proračuna, lokalnih infrastrukturnih potreb in
vsebine ter višine državnih in evropskih razpisov. Te primerjave pokažejo kako pomembno je
spremljanje ciljev in vsebine posameznih faz projektov ter projektov kot celota in ne indeksna
primerjava planiranih in realiziranih zneskov. Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi izvedbo
vseh predhodnih poslovnih dogodkov, ki terjajo ali ne finančna sredstva, vsekakor pa so
pomembni za zagon projektov oziroma naložb. S tem je mišljeno dolgoročno načrtovanje v
strateških dokumentih občine in njenih proračunskih uporabnikov, iskanje naložbenih partnerjev
v projektih, umestitev v Načrt razvojnih programov, pridobivanje zemljišč, predinvesticijski
inženiring, projektiranje in izvedba ter zagon. Za večje projekte je včasih potrebno več let za
izvedbo vseh teh faz, vsaka faza posebej pa pomeni izziv načrtovalcem in izvajalcem.
Proračuni Občine Sevnica so zastavljeni premišljeno in zato so že več let stabilni, likvidni in
kvote zadostne za obvezne naloge. Prihodki proračuna občine za leto 2022 so predvideni v
višini 21,1 MIO EUR. S kvotami v predlaganem proračunu zagotavljamo stabilnost in zadostnost
financiranja obveznih in dodatnih vsebin v proračunu, kar omogoča uresničevanje in nadgradnjo
programov tako posrednih kot neposrednih proračunskih uporabnikov. Na strani virov iz države
so pomembna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki nadomeščajo prejšnji 23. člen ZFO.
Na višino teh sredstev vpliva povprečnina, ki je za leto 2022 določena v višini 645 EUR in vpliva
še na dohodnino in finančno izravnavo. V letu 2022 bodo v proračunu Občine Sevnica
naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, katerih bomo poskušali pridobiti v skupni
višini 2.025.578 EUR ter kapitalski prihodki v skupni višini 305.000 EUR vključno z menjavami
zemljišč.
Skupna višina odhodkov proračuna za leto 2022 znaša 23,2 MIO EUR in pomembno je
poudariti, da je višina naložb 8,6 MIO EUR, Ti zneski pomenijo znatna povišanja glede na
pretekle proračune. Ob načrtovanih projektih zagotavljamo v naslednjem letu tudi znatno več
sredstev za vzdrževanje cest ter ostale komunalne infrastrukture; na področju slednjega so
pomembni trije kohezijski projekti. Ob tem je seveda zagotovljenih dovolj sredstev za predšolsko
vzgojo ter ostale obvezne zakonske naloge. Višja povprečnina zagotavlja nemoteno financiranje
teh nalog in programov, obenem pa razbremenjuje naložbene potenciale občina, kar se odraža
v prej navedenih zneskih. Epidemija v finančnem smislu naj nebi pomembno posegla v
proračun, saj imamo za tovrstne izredne dogodke oblikovano rezervo.
Proračun za leto 2022 je načrtovan skladno z zmožnostmi oziroma realno pričakovanimi viri in
seveda z vključenimi vsemi v preteklosti prevzetimi kreditnimi obveznostmi. Ob tem pa še
povečujemo razvojno naravnanost. Pri pripravi proračuna smo sledili smernicam
participativnega postopka in ga letos tretjič izvedli, ureditve izglasovanih pobud pa so umeščene
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v priložen dokument. Posamezne ureditve iz tega dela so posebej izpostavljene v obrazložitvah
ter uvrščene v ustrezne podprograme glede na njihovo vsebino (nekaj njih je del že obstoječih
postavk). Pri usklajevanju kvot in proračunskih ter spremljajočih dokumentov smo prisluhnili
vsem zainteresiranim skupinam in deležnikom proračuna, proračunskim uporabnikom in
nenazadnje tudi vam, ki ste dodali pozitivno vrednost temu dokumentu s konstruktivno razpravo
ob predlogu. Seveda pa je izjemno pomembno razumeti kje so limiti našega proračuna, da so
obvezne zakonske naloge opravljene in v rokih plačane, ob tem pa je optimiran tudi razvojni del
proračuna.
Prihodki proračuna občine za leto 2022 so predvideni v višini 21,1 MIO EUR. Od vseh planiranih
prihodkov znašajo prihodki iz povprečnine 13.080.003 EUR. Višina pripadajoče dohodnine
izhaja iz izračuna primerne porabe občine ter povprečnine. Primerna poraba temelji na dolžini
občinskih cest, številu prebivalcev ter njihovi starosti ter vsoti korekcijskih faktorjev, na katere
nimamo direktnega vpliva ter na skupni primerni porabi države. Vsekakor je dohodnina v prvi
vrsti odvisna tudi od v preteklem letu vplačane, ki pa skladno s stanjem gospodarstva v naši
občini bistveno ne raste.
Z grafikoni predstavljamo obseg posameznih proračunskih kategorij v letih 2015-2022.
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Odhodkovna slika proračuna je neposredno povezana z razpoložljivimi viri posameznega
proračunskega leta. Zato večkrat poudarjamo kako je pomemben vsebinski in ne indeksni
pogled na posamezne proračunske vrstice. Šele na tak način dobimo pravo sliko koliko sredstev
je potrebnih za obvezne naloge, kar med drugim pomeni tudi ohranjanje primerne kvalitete in
kvantitete javnih storitev v naši občini, predvsem sorazmerno na celotnem območju občine,
koliko je dodane vrednosti v zagotavljanju družbenih in družabnih aktivnosti in programov ter
dodano vrednost s posameznimi projekti, ki jih ne vrednotimo zgolj po višini finančne
konstrukcije. Del odhodkov pa se bo v letu 2022 napajal tudi s kreditnim virom.
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V naslednjem grafikonu so vrednostno prikazana sredstva za investicije ter transferni prihodki
iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev in drugih sredstev EU.

Spodnji graf prikazuje pozitiven trend pokritosti občinskih naložb z viri iz države in Evropske
unije. Trend je pozitiven, v letu 2022 ga zaznamujejo kohezijski projekti, ki se izvajajo in
financirajo več let. Zaznati je nekaj več razpisov od preteklih let, čeprav je zaradi njihovih
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pogojev izjemno pomembno le-te pretehtati v smislu gospodarne naložbene politike občine ter
dolgoročnega zadolževanja.

V proračunu smo skladno z 49. členom ZJF oblikovali proračunsko rezervo za nesreče. To je
nujno, saj mora občinski proračun v primeru urgentnih situacij zagotoviti in izplačati sredstva
skladno z zakonskim določilom, šele nato sme za presežek ocenjenih škod zaprositi za sredstva
državne rezerve.
Skladno z 42. členom ZJF smo oblikovali tudi splošno proračunsko rezervacijo, ki se sme med
letom uporabiti za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.
Nominalni podatki iz bilance predloga I. obravnave za leto 2022:
PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.105.370,79
14.579.156,00
2.373.242,92
305.000,00
3.847.971,87
23.180.622,79
6.147.816,36
8.389.095,74
7.847.747,68
795.963,01

Razliko med prihodki in odhodki predstavlja znesek, ki je planiran za poplačilo glavnic preteklih
kreditov in upošteva tudi novo zadolževanje.
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Naslednja dva grafikona prikazujeta strukturo prihodkov in odhodkov v letu 2022.

VII.

KADROVSKI NAČRT

VIII.

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE (ločen
sklep)

IX.

RAZČLENJEVALNI RAZVID POSTAVK PRORAČUNA 2022
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X.

PRORAČUN OBČINE
KLASIFIKACIJI

SEVNICA

ZA

LETO

2022

PO

FUNKCIONALNI

XI.

SKLEP O VIŠINI ENKRATNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI
SEVNICA V LETU 2022 (ločen sklep)

XII.

STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER SKLEPI SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI O SEZNANITVI S FINANČNIMI NAČRTI ZA LETO 2022

Krajevne skupnosti imajo status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni načrti
obravnavani ločeno. Predloge finančnih načrtov pripravijo krajevne skupnosti same na podlagi
Navodil za pripravo finančnih načrtov ter sklepa o višini kvote. S finančnimi načrti seznanijo
člane svetov krajevnih skupnosti in o tem sprejmejo sklep.
Občinskemu svetu Občine Sevnica posredujemo gradivo k predlogu Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2022 in predlagamo da ga sprejme.

Pripravili:
Zvone Košmerl, direktor OU
mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
Alenka Mirt, vodja splošne službe
Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarstvo
Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Vročiti:


Priloge:















naslovu
v zadevo

I - Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2022
II - proračun 2022 – splošni del
III - proračun 2022 – posebni del
IV - načrt razvojnih programov
V - opredelitve do splošne razprave pri obravnavi predloga proračuna za leto 2022
VI - obrazložitve proračuna Občine Sevnica za leto 2022
VII - kadrovski načrt
VIII - letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
VIII/a- letni načrt pridobivanja premoženja
VIII/b- letni načrt prodaje premoženja
IX- razčlenjevalni razvid proračuna Občine Sevnica za leto 2022
X- Proračun Občine Sevnica za leto 2022 po funkcionalni klasifikaciji
XI – sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica v letu 2021
XII- stališča delovnih teles občinskega sveta ter sklepi svetov krajevnih skupnosti o
seznanitvi s finančnimi načrti za leto 2022
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB,
17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na _____. seji dne,________________, sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2022
I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

21.105.370

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.952.399

70 DAVČNI PRIHODKI

14.579.156

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki

13.290.344
958.010
329.802
1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.373.243

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
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1.639.819
10.100
17.300
97.500
608.524

skupina/podskupine kontov

proračun leta 2022

72 KAPITALSKI PRIHODKI

305.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

60.000
245.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.847.971

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
Institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.822.393
2.025.578
23.180.622

40 TEKOČI ODHODKI

6.147.816

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

1.050.057
161.740
4.514.839
27.480
393.700
8.389.096

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

526.904
4.816.801
518.352
2.527.039
7.847.747

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.847.747

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

795.963

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim upor.

208.500
587.463

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-2.075.252
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2022

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER
VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupine kontov

proračun leta 2022

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.750.000

50 ZADOLŽEVANJE

2.750.000

500 Domače zadolževanje

2.750.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

674.748

55 ODPLAČILA DOLGA

674.748

550 Odplačila domačega dolga

674.748

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)

0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.075.252

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

2.075.252

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET. LETA
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0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki
ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica:
www.obcina-sevnica.si.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in na podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43.
člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07 – UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ),
2. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se porabijo za financiranje izdatkov krajevnih
skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
4. nadomestilo in dajatev zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih
ukrepov na območju jedrskega objekta.
5. člen,
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika so:
- kabinet in oddelki občinske uprave ter
- krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila
predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se
na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so
sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana
pogodba o dodelitvi sredstev.
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7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna za leto izvrševanja.
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi
postavkami in podkonti.
O prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami v finančnem
načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih
programov, odda naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov
z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
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Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20%
izhodiščne vrednosti odloča župan, za projekte iz finančnih načrtov krajevnih skupnosti pa
predsednik sveta krajevne skupnosti.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi
vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi
proračuna.
10. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 243.700 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4.
POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove,
ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne
presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega
člena ne všteva.
5.

OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima Občina Sevnica
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje )
Občina Sevnica se bo v letu 2022 dolgoročno zadolžila pri poslovni banki v skupni višini
2.750.000,00 evrov.
Občina se lahko zadolži kratkoročno v skladu z določili ZJF.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je, v letu
2022 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v
letu 2022 zadolžijo po sklepu občinskega sveta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2022
ne smejo izdajati poroštev.
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6.

FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev in
sklepa župana in za leto 2022 znaša 880.000 EUR.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih
proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne
finančne načrte sestaviti in dostaviti v rokih in na način, ki jih določi župan v pisnih navodilih.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi ali se le-ta vsebinsko ne ujema z navodili, se
zadržijo nakazila iz proračuna.
15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo kvartalno v skladu s
potrjenim finančnim načrtom.
16. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali
investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2022, pridobiti
predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev
poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.
7.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2023, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-0027/2021
Sevnica, dne
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica
PRILOGA:
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Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

18.999.839,14
17.721.526,01

20.551.713,89
16.799.877,05

21.105.370,79
16.952.398,92

102,7
100,9

70 DAVČNI PRIHODKI

14.398.946,64

14.372.515,00

14.579.156,00

101,4

700 Davki na dohodek in dobiček

13.010.335,00

13.080.003,00

13.290.344,00

101,6

13.010.335,00

13.080.003,00

13.290.344,00

101,6

13.010.335,00

13.080.003,00

13.290.344,00

101,6

1.030.113,85

963.010,00

958.010,00

99,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine

Indeks

806.551,20

789.010,00

789.010,00

100,0

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

23.418,72

20.000,00

20.000,00

100,0

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

10.511,59

10.000,00

10.000,00

100,0

19,20

10,00

10,00

100,0

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

378.255,51

378.000,00

378.000,00

100,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

393.029,03

380.000,00

380.000,00

100,0

1.317,15

1.000,00

1.000,00

100,0

1.040,24

1.000,00

1.000,00

100,0

1.038,35

1.000,00

1.000,00

100,0

1,89

0,00

0,00

---

52.996,88

45.000,00

40.000,00

88,9

52.678,61

45.000,00

40.000,00

88,9

318,27

0,00

0,00

---

100,0

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

7031 Davki na premičnine
703100 Davek na vodna plovila
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine

7032 Davki na dediščine in darila
703200 Davek na dediščine in darila
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

169.525,53

128.000,00

128.000,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

42.782,38

28.000,00

28.000,00

100,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

126.802,42

100.000,00

100.000,00

100,0

-59,27

0,00

0,00

---

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

354.161,59

328.502,00

329.802,00

100,4

11.245,87

5.002,00

5.002,00

100,0

11.245,82

5.000,00

5.000,00

100,0

0,05

2,00

2,00

100,0

342.915,72

323.500,00

324.800,00

100,4

293.154,90

290.000,00

290.000,00

100,0

704704 Turistična taksa

6.064,04

3.000,00

3.300,00

110,0

704706 Občinske takse od pravnih oseb

3.735,93

3.500,00

3.500,00

100,0

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.960,00

1.000,00

2.000,00

200,0

38.000,85

26.000,00

26.000,00

100,0

706 Drugi davki in prispevki

4.336,20

1.000,00

1.000,00

100,0

7060 Drugi davki in prispevki

4.336,20

1.000,00

1.000,00

100,0

4.336,20

1.000,00

1.000,00

100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.322.579,37

2.427.362,05

2.373.242,92

97,8

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.460.677,57

1.706.130,00

1.639.819,00

96,1

700.000,00

0,00

0,00

---

700.000,00

0,00

0,00

---

1.760.677,57

1.706.130,00

1.639.819,00

96,1

37.184,60

37.430,00

62.730,00

167,6
111,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
704403 Davek na dobitke od iger na srečo
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099 Drugi davki in prispevki

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 Prihodki od drugih najemnin
710305 Prihodki od zakupnin
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
710399 Drugi prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Indeks

115.946,58

110.000,00

122.100,00

1.031.920,50

1.000.000,00

896.289,00

89,6

9.761,34

6.000,00

6.000,00

100,0

2.822,77

2.000,00

2.000,00

100,0

29.695,90

20.000,00

20.000,00

100,0

532.646,84

530.000,00

530.000,00

100,0

699,04

700,00

700,00

100,0

11.503,27

10.100,00

10.100,00

100,0

11.503,27

10.100,00

10.100,00

100,0

11.503,27

10.000,00

10.000,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

28.513,60

17.300,00

17.300,00

100,0

28.513,60

17.300,00

17.300,00

100,0

6.320,01

4.500,00

4.500,00

100,0

21.833,59

12.500,00

12.500,00

100,0

360,00

300,00

300,00

100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.373,58

94.738,00

97.500,00

102,9

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.373,58

94.738,00

97.500,00

102,9

66.726,97

71.626,00

74.500,00

104,0

2.099,01

1.000,00

1.000,00

100,0

28.547,60

22.112,00

22.000,00

99,5

724.511,35

599.094,05

608.523,92

101,6

724.511,35

599.094,05

608.523,92

101,6

20.069,67

10.437,06

10.000,00

95,8

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov

313.339,57

243.732,00

243.732,00

100,0

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

140.482,42

77.253,25

75.203,35

97,4

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

169.209,17

170.000,00

170.000,00

100,0

26.902,75

32.964,62

32.063,00

97,3

0,00

8.769,36

8.769,36

100,0

54.507,77

55.937,76

68.756,21

122,9

123.602,35

350.000,00

305.000,00

87,1

27.403,00

20.000,00

60.000,00

300,0

27.403,00

20.000,00

60.000,00

300,0

27.403,00

20.000,00

60.000,00

300,0

96.199,35

330.000,00

245.000,00

74,2

19.400,56

25.000,00

15.000,00

60,0

19.400,56

25.000,00

15.000,00

60,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

76.798,79

305.000,00

230.000,00

75,4

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

76.798,79

305.000,00

230.000,00

75,4

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
712001 Globe za prekrške
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.154.710,78

3.401.836,84

3.847.971,87

113,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.019.477,58

1.615.514,93

1.822.393,02

112,8

1.013.100,38

1.610.514,93

1.817.393,02

112,9

0,00

0,00

123.999,00

---

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

820.722,95

406.748,93

490.209,02

120,5

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

192.377,43

106.522,00

94.377,00

88,6

0,00

1.097.244,00

1.108.808,00

101,1

6.377,20

5.000,00

5.000,00

100,0

6.377,20

5.000,00

5.000,00

100,0

135.233,20

1.786.321,91

2.025.578,85

113,4

135.233,20

260.577,53

187.399,00

71,9

135.233,20

260.577,53

187.399,00

71,9

0,00

1.525.744,38

1.838.179,85

120,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Indeks

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

0,00

186.896,00

0,00

0,0

741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020

0,00

1.338.848,38

1.838.179,85

137,3
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

4001 Regres za letni dopust

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

17.446.332,49

21.623.077,95

23.180.622,79

107,2

5.342.927,27

5.414.388,52

6.147.816,36

113,6

964.509,51

1.017.631,50

1.050.057,50

103,2

885.415,34

913.437,83

946.441,00

103,6

830.946,71

868.837,83

901.841,00

103,8

51.024,08

44.600,00

44.600,00

100,0

3.444,55

0,00

0,00

---

100,0

Indeks

32.841,92

36.662,50

36.662,50

400100 Regres za letni dopust

32.841,92

36.662,50

36.662,50

100,0

4002 Povračila in nadomestila

36.077,35

37.707,00

37.707,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4012 Prispevek za zaposlovanje

27.816,53

27.707,00

27.707,00

100,0

8.260,82

10.000,00

10.000,00

100,0

0,00

19.285,17

17.225,00

89,3

0,00

19.285,17

17.225,00

89,3

9.910,40

10.000,00

10.000,00

100,0

9.910,40

10.000,00

10.000,00

100,0

264,50

539,00

2.022,00

375,1

0,00

289,00

2.022,00

699,7

264,50

250,00

0,00

0,0

156.434,17

157.391,50

161.740,00

102,8

77.536,63

79.400,00

80.100,00

100,9

77.536,63

79.400,00

80.100,00

100,9

63.478,37

63.350,00

64.350,00

101,6

58.733,13

58.600,00

59.500,00

101,5

4.745,24

4.750,00

4.850,00

102,1

101,9

614,38

540,00

550,00

401200 Prispevek za zaposlovanje

614,38

540,00

550,00

101,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo

895,43

900,00

920,00

102,2

895,43

900,00

920,00

102,2

13.909,36

13.201,50

15.820,00

119,8

13.909,36

13.201,50

15.820,00

119,8

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
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v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

3.809.138,73

3.939.800,70

4.514.838,86

114,6

201.839,06

278.760,96

311.361,19

111,7

402000 Pisarniški material in storitve

10.775,16

12.014,88

22.824,19

190,0

402001 Čistilni material in storitve

22.637,88

25.855,26

29.340,00

113,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Indeks

2.742,08

2.705,97

3.000,00

110,9

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

11.858,19

18.245,50

18.245,50

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

64.499,54

100.428,19

108.393,54

107,9

0,00

1.171,20

0,00

0,0

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

16.470,00

18.000,00

18.000,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

14.569,36

25.780,17

29.213,78

113,3

0,00

4.000,00

4.000,00

100,0

58.286,85

70.559,79

78.344,18

111,0

68.650,94

75.251,64

75.000,00

99,7

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,0

4.366,91

5.251,64

5.000,00

95,2

224.510,56

238.029,85

282.931,12

118,9

152.610,82

158.837,53

169.250,00

106,6

19.995,01

23.715,60

27.074,12

114,2

402007 Računalniške storitve

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402099 Drugi splošni material in storitve

4021 Posebni material in storitve
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402199 Drugi posebni materiali in storitve

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

6.171,29

7.575,00

24.618,00

325,0

11.087,14

10.263,64

12.250,00

119,4

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

13.099,94

16.490,00

16.483,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

19.739,60

20.291,09

32.400,00

159,7

1.806,76

856,99

856,00

99,9

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

29.628,52

40.307,55

41.055,00

101,9

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.777,21

7.800,00

7.800,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

3.228,34

5.000,00

5.000,00

100,0

793,60

1.000,00

1.000,00

100,0

3.872,16

4.597,63

5.500,00

119,6

440,00

555,00

555,00

100,0

16.517,21

21.354,92

21.200,00

99,3

3.418,44

6.456,00

6.456,00

100,0

215,36

400,00

400,00

100,0

0,00

320,00

320,00

100,0

2.822,74

4.900,00

4.900,00

100,0

206,10

316,00

316,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

174,24

420,00

420,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4025 Tekoče vzdrževanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

2.839.387,34

2.776.515,24

3.009.800,08

108,4

47.385,06

70.625,63

124.633,00

176,5

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,4

1.538,70

3.500,00

3.500,00

100,0

2.565.697,95

2.422.542,38

2.611.147,47

107,8

18.458,47

20.869,91

23.000,00

110,2

Indeks

9.857,02

7.100,00

12.100,00

170,4

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

21.747,80

59.867,20

67.790,00

113,2

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

34.448,30

50.500,00

45.000,00

89,1

3.889,85

2.632,81

2.629,61

99,9

7.778,46

33.033,76

94.730,00

286,8

0,00

20.000,00

82.230,00

411,2

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.181,25

5.033,76

4.500,00

89,4

402604 Najem strojne računalniške opreme

2.063,15

5.000,00

5.000,00

100,0

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,0

4.677,02

66.817,72

202.986,10

303,8

0,00

52.117,72

188.286,10

361,3

4.677,02

14.700,00

14.700,00

100,0

429.248,39

424.627,98

490.519,37

115,5

1.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

1.000,00

8.410,00

841,0

17.923,37

18.044,80

40.804,56

226,1

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

4027 Kazni in odškodnine
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

229,30

700,00

23.700,00

---

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

84.027,08

101.567,68

104.284,91

102,7

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

4.700,69

6.798,33

7.940,00

116,8

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

3.776,04

6.117,39

6.500,00

106,3

22.087,77

23.431,08

25.000,00

106,7

226.800,04

202.483,01

223.330,90

110,3

11.432,24

5.080,98

0,00

0,0

9.364,80

9.334,00

9.334,00

100,0

42.781,46

36.855,71

25.000,00

67,8

130,54

215,00

215,00

100,0

1.266,84

2.000,00

2.000,00

100,0

0,00

0,00

7.000,00

---

3.728,22

9.000,00

5.000,00

55,6

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
402937 Stroški davčnih postopkov
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

36.712,16

33.996,04

27.480,00

80,8

36.712,16

33.996,04

27.480,00

80,8

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

588,62

0,00

500,00

---

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

36.123,54

33.996,04

26.980,00

79,4

376.132,70

265.568,78

393.700,00

148,3

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

7.451.029,51

8.206.889,72

8.389.095,74

102,2

604.764,91

515.457,64

526.903,68

102,2

458.504,34

368.457,64

373.903,68

101,5

458.504,34

368.457,64

373.903,68

101,5

146.260,57

147.000,00

153.000,00

104,1

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

71.261,53

71.000,00

71.000,00

100,0

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

74.999,04

76.000,00

82.000,00

107,9

4.135.003,16

4.709.658,00

4.816.801,00

102,3

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

26.979,14

30.000,00

30.000,00

100,0

26.979,14

30.000,00

30.000,00

100,0

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

4119 Drugi transferi posameznikom

4.019.522,97

4.577.658,00

4.680.801,00

102,3

411900 Regresiranje prevozov v šolo

502.223,37

713.284,20

850.401,00

119,2

8.280,00

19.000,00

20.000,00

105,3

514.624,59

507.000,00

477.000,00

94,1

54.001,22

58.000,00

65.000,00

112,1
104,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 Darilo ob rojstvu otroka

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4117 Štipendije
411799 Druge štipendije

411902 Doplačila za šolo v naravi
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Indeks

2.440.713,02

2.742.400,00

2.864.400,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

150.627,16

169.808,98

0,00

0,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

349.053,61

368.164,82

404.000,00

109,7
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

438.704,39

479.481,80

518.352,00

108,1

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

438.704,39

479.481,80

518.352,00

108,1

438.704,39

479.481,80

518.352,00

108,1

2.272.557,05

2.502.292,28

2.527.039,06

101,0

50.328,99

59.626,00

69.086,00

115,9

50.328,99

59.626,00

69.086,00

115,9

155.674,54

14.350,00

0,00

0,0

155.674,54

14.350,00

0,00

0,0

2.063.434,58

2.415.154,13

2.444.790,91

101,2

681.531,58

892.812,45

954.439,00

106,9

2.433,44

3.921,00

2.558,00

65,2

1.379.276,50

1.518.139,32

1.487.593,91

98,0

193,06

281,36

200,00

71,1

3.118,94

13.162,15

13.162,15

100,0

3.118,94

13.162,15

13.162,15

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

4133 Tekoči transferi v javne zavode
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

4.218.077,54

7.381.103,50

7.847.747,68

106,3

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.218.077,54

7.381.103,50

7.847.747,68

106,3

18.500,00

306.500,00

0,00

0,0

18.500,00

306.500,00

0,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4200 Nakup zgradb in prostorov
420000 Nakup poslovnih stavb

4201 Nakup prevoznih sredstev

Indeks

49.553,70

21.700,00

0,00

0,0

420101 Nakup avtomobilov

18.290,00

21.700,00

0,00

0,0

420102 Nakup avtobusov in minibusov

31.263,70

0,00

0,00

---

266.314,07

397.531,70

156.044,90

39,3

420200 Nakup pisarniškega pohištva

6.750,48

5.243,04

8.000,00

152,6

420201 Nakup pisarniške opreme

5.685,02

4.119,92

4.000,00

97,1

12.231,42

7.944,75

10.000,00

125,9

4202 Nakup opreme

420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420204 Nakup drugega pohištva

390,00

0,00

5.000,00

---

0,00

14.191,96

31.000,00

218,4
19,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

0,00

7.907,20

1.500,00

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

153.000,00

0,00

0,0

163.298,29

96.201,17

13.000,00

13,5
130,2

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.309,77

38.400,00

50.000,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,4

0,00

276,62

500,00

180,8

2.840,44

28.576,24

3.456,00

12,1

0,00

0,00

5.727,90

---

7.583,52

16.370,80

2.000,00

12,2

140,6

420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420239 Nakup avdiovizualne opreme
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

2.494.799,74

4.104.424,33

5.769.342,43

420400 Priprava zemljišča

67.931,88

81.178,26

50.000,00

61,6

420401 Novogradnje

31.596,77

185.712,60

233.000,00

125,5

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420801 Investicijski nadzor

2.395.271,09

3.837.533,47

5.486.342,43

143,0

694.896,71

1.231.303,77

910.280,19

73,9

694.896,71

1.231.303,77

910.280,19

73,9

234.389,33

426.000,00

250.000,00

58,7

234.389,33

426.000,00

250.000,00

58,7

0,00

2.318,00

0,00

0,0

0,00

2.318,00

0,00

0,0

459.623,99

891.325,70

762.080,16

85,5
106,1

36.013,56

120.620,81

127.926,16

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

406.426,83

727.665,37

584.154,00

80,3

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,2
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

434.298,17

620.696,21

795.963,01

128,2

41.662,24

99.877,04

208.500,00

208,8

41.662,24

99.877,04

208.500,00

208,8

41.662,24

99.877,04

208.500,00

208,8

392.635,93

520.819,17

587.463,01

112,8

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

392.635,93

520.819,17

587.463,01

112,8

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

392.635,93

520.819,17

587.463,01

112,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKL

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.553.506,65

-1.071.364,06

-2.075.252,00 193,7

1.590.218,81

-1.037.368,02

-2.047.772,00 197,4

4.927.569,23

3.178.598,81

(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

2.415.486,82

76,0

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

---

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Indeks

---
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C. RAČUN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

(3)/(2)

Indeks

1.046.979,70

0,00

2.750.000,00

---

50 ZADOLŽEVANJE

1.046.979,70

0,00

2.750.000,00

---

500 Domače zadolževanje

1.046.979,70

0,00

2.750.000,00

---

683.000,00

0,00

2.750.000,00

---

683.000,00

0,00

2.750.000,00

---

363.979,70

0,00

0,00

---

363.979,70

0,00

0,00

---

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

663.083,66

667.304,34

674.748,00

101,1

55 ODPLAČILA DOLGA

663.083,66

667.304,34

674.748,00

101,1

550 Odplačila domačega dolga

663.083,66

667.304,34

674.748,00

101,1

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,7

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,7

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,8

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,8

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)

1.937.402,69

-1.738.668,40

0,00

0,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

383.896,04

-667.304,34

2.075.252,00

---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-1.553.506,65

1.071.364,06

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET

59.440,62

1.996.843,31

2.075.252,00 193,7
0,00

Stran 14 od 14

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Sevnica za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

62.769,14

77.000,00

126.960,00 164,9

01

POLITIČNI SISTEM

62.769,14

77.000,00

126.960,00 164,9

0101

Politični sistem

62.769,14

77.000,00

126.960,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta
01101 Stroški dela občinskega sveta
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

01105 Delovanje političnih strank
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije

164,9

62.769,14

77.000,00

77.000,00

100,0

38.819,10

48.000,00

48.000,00

100,0

38.819,10

48.000,00

48.000,00

100,0

4.894,41

6.000,00

6.000,00

100,0

4.894,41

6.000,00

6.000,00

100,0

19.055,63

23.000,00

23.000,00

100,0

19.055,63

23.000,00

23.000,00

100,0

0,00

0,00

49.960,00

---

0,00

0,00

40.320,00

---

402000 Pisarniški material in storitve

0,00

0,00

9.000,00

---

402009 Izdatki za reprezentanco

0,00

0,00

350,00

---

402099 Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

330,00

---

402206 Poštnina in kurirske storitve

0,00

0,00

8.800,00

---

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

0,00

0,00

21.840,00

---

0,00

0,00

2.230,00

---

0,00

0,00

2.230,00

---

01112 Najem prostorov za volitve
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Stran: 1 od 57

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije
402901 Plačila avtorskih honorarjev

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

0,00

0,00

7.410,00

---

0,00

0,00

7.410,00

---

Indeks

(3)/(2)

Stran: 2 od 57

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

3.472,77

9.290,00

9.290,00 100,0

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.472,77

9.290,00

9.290,00 100,0

0203

Fiskalni nadzor

3.472,77

9.290,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02201 Stroški dela Nadzornega odbora
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora
402402 Stroški prevoza v državi

02204 Delovanje Nadzornega odbora
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

9.290,00

100,0

3.472,77

9.290,00

9.290,00

100,0

2.543,05

3.850,00

3.850,00

100,0

2.543,05

3.850,00

3.850,00

100,0

0,00

150,00

150,00

100,0

0,00

150,00

150,00

100,0

929,72

5.290,00

5.290,00

100,0

929,72

5.050,00

5.050,00

100,0

0,00

240,00

240,00

100,0

Stran: 3 od 57

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ŽUPAN

221.677,55

328.168,97

433.070,15 132,0

01

POLITIČNI SISTEM

157.093,64

175.648,00

175.648,00 100,0

0101

Politični sistem

157.093,64

175.648,00

175.648,00

157.093,64

175.648,00

175.648,00

100,0

64.918,74

65.698,00

65.698,00

100,0

40.491,44

40.621,00

40.621,00

100,0

3.080,24

2.600,00

2.600,00

100,0

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

100,0

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

817,08

0,00

0,00

---

400100 Regres za letni dopust

940,58

1.050,00

1.050,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

823,68

707,00

707,00

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

327,93

500,00

500,00

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.928,42

3.900,00

3.900,00

100,0

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.911,90

3.000,00

3.000,00

100,0

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

235,26

250,00

250,00

100,0

401200 Prispevek za zaposlovanje

26,66

30,00

30,00

100,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

44,37

50,00

50,00

100,0

365,10

320,00

320,00

100,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

50,00

50,00

100,0

1.485,94

3.250,00

3.250,00

100,0

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

27,00

16,00

16,00

100,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

48,34

20,00

20,00

100,0

9.364,80

9.334,00

9.334,00

100,0

92.174,90

109.950,00

109.950,00

100,0

64.499,54

76.000,00

76.000,00

100,0

9.742,63

15.750,00

15.750,00

100,0

17.932,73

18.200,00

18.200,00

100,0

402402 Stroški prevoza v državi

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

Stran: 4 od 57

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04301 Izvedba protokolarnih dogodkov
402099 Drugi splošni material in storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18305 Transferi neprofitnim organizacijam
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

19.680,93

20.000,00

20.000,00 100,0

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,0

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,0

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,0

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,0

44.902,98

87.422,15

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,0

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,0

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,0

5.236,98

21.260,00

21.260,00

100,0

39.666,00

58.500,00

58.500,00

100,0

0,00

7.662,15

7.662,15

100,0

0,00

7.662,15

7.662,15

100,0

0,00

7.662,15

7.662,15

100,0

0,00

7.662,15

7.662,15

100,0

87.422,15 100,0

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00

45.098,82

2303

Splošna proračunska rezervacija

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

0,00

45.098,82

150.000,00

332,6

23039001 Splošna proračunska rezervacija
23410 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

150.000,00 332,6

Stran: 5 od 57

A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

2.026.656,09

2.518.889,92

2.543.791,50 101,0

7.150,53

11.000,00

11.000,00 100,0

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,0

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,0

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,0

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,0

1.656.554,06

1.865.932,92

1.656.554,06

1.865.932,92

1.918.441,50

102,8

1.402.720,58

1.539.320,90

1.646.371,50

107,0

1.066.951,02

1.121.995,00

1.158.769,50

103,3

790.455,27

828.216,83

861.220,00

104,0

47.943,84

42.000,00

42.000,00

100,0

2.627,47

0,00

0,00

---

400100 Regres za letni dopust

31.901,34

35.612,50

35.612,50

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

26.992,85

27.000,00

27.000,00

100,0

7.932,89

9.500,00

9.500,00

100,0

04401 Oglaševanje občinske uprave
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost
400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

1.918.441,50 102,8

0,00

19.285,17

17.225,00

89,3

9.910,40

10.000,00

10.000,00

100,0
699,7

0,00

289,00

2.022,00

264,50

250,00

0,00

0,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

73.608,21

75.500,00

76.200,00

100,9

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

55.821,23

55.600,00

56.500,00

101,6

4.509,98

4.500,00

4.600,00

102,2

400999 Drugi izdatki zaposlenim

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje

587,72

510,00

520,00

102,0

401300 Prispevek za starševsko varstvo

851,06

850,00

870,00

102,4

13.544,26

12.881,50

15.500,00

120,3

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Stran: 6 od 57

A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

42.553,40

56.288,10

63.500,00

112,8

9.921,27

10.238,07

12.000,00

117,2

22.592,96

25.715,26

26.000,00

101,1

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.742,08

2.705,97

3.000,00

110,9

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.455,78

4.500,00

4.500,00

100,0

462,50

1.400,00

2.000,00

142,9

4.378,81

11.728,80

16.000,00

136,4

402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

80.806,39

93.679,03

101.000,00

107,8

402200 Električna energija

30.301,99

33.034,74

35.000,00

106,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.316,57

15.000,00

15.000,00

100,0

402203 Voda in komunalne storitve

4.569,54

6.000,00

6.000,00

100,0

402204 Odvoz smeti

8.419,55

10.000,00

12.000,00

120,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.724,03

13.000,00

13.000,00

100,0

16.474,71

16.644,29

20.000,00

120,2

105,3

402206 Poštnina in kurirske storitve

06423 Prevozni stroški in storitve OU

11.867,55

17.152,63

18.055,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.533,45

6.000,00

6.000,00

100,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

3.228,34

5.000,00

5.000,00

100,0

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

793,60

1.000,00

1.000,00

100,0

3.872,16

4.597,63

5.500,00

119,6

440,00

555,00

555,00

100,0

1.857,16

2.970,00

2.970,00

100,0

215,36

350,00

350,00

100,0

0,00

320,00

320,00

100,0

1.336,80

1.500,00

1.500,00

100,0
100,0

179,10

300,00

300,00

0,00

100,00

100,00

100,0

125,90

400,00

400,00

100,0
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU
402007 Računalniške storitve
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

148.356,07

187.610,14

238.200,00

0,00

1.171,20

0,00

127,0
0,0

16.470,00

18.000,00

18.000,00

100,0
100,0

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

1.538,70

3.500,00

3.500,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.181,25

5.033,76

4.500,00

89,4

0,00

52.117,72

125.000,00

239,8

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

4.077,69

2.966,24

3.500,00

118,0
100,0

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

229,30

700,00

700,00

4.700,69

6.558,33

5.000,00

76,2

42.781,46

36.855,71

25.000,00

67,8
100,0

402931 Plačila bančnih storitev

1.266,84

2.000,00

2.000,00

402937 Stroški davčnih postopkov

3.728,22

9.000,00

5.000,00

55,6

22.087,77

23.431,08

25.000,00

106,7

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki

36.861,91

20.195,12

20.000,00

99,0

11.432,24

5.080,98

0,00

0,0

50.328,99

59.626,00

63.877,00

107,1

50.328,99

59.626,00

63.877,00

107,1

253.833,48

326.612,02

272.070,00

83,3

206.978,86

268.879,11

243.070,00

90,4

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

42.707,24

65.347,20

84.600,00

129,5

402504 Zavarovalne premije za objekte

18.458,47

20.869,91

21.000,00

100,6

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

9.008,86

6.000,00

11.000,00

183,3

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

4.005,76

5.000,00

5.000,00

100,0

34.448,30

50.500,00

45.000,00

89,1

2.063,15

5.000,00

5.000,00

100,0

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06440 Vzdrževanje objektov in opreme

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva

0,00

0,00

5.000,00

---

420401 Novogradnje

0,00

5.000,00

0,00

0,0
65,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

96.287,08

93.300,00

61.470,00

420801 Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

15.862,00

5.000,00

31,5
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4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06441 Nakup osnovnih sredstev
420101 Nakup avtomobilov
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420703 Nakup licenčne programske opreme

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16459 GEODETSKE STORITVE
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

44.320,56

54.732,91

26.000,00

18.290,00

21.700,00

0,00

47,5
0,0

6.750,48

5.243,04

8.000,00

152,6

5.685,02

4.119,92

4.000,00

97,1

11.614,62

7.944,75

10.000,00

125,9

390,00

0,00

0,00

---

0,00

7.907,20

1.500,00

19,0

0,00

276,62

500,00

180,8

1.590,44

5.223,38

2.000,00

38,3

0,00

2.318,00

0,00

0,0

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,0

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,0

362.951,50

641.957,00

614.350,00

95,7

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,0

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,0

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,0

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,0

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,2

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,2

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,2

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

10.000,00

0,00

0,0

420204 Nakup drugega pohištva

0,00

0,00

30.000,00

---

420401 Novogradnje

0,00

54.000,00

165.000,00

305,6

62.528,14

56.000,00

65.000,00

116,1

1.750,00

5.000,00

6.000,00

120,0

0,00

10.957,00

18.350,00

167,5

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ
402799 Druge odškodnine in kazni
420600 Nakup zemljišč

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,6

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,6

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,6

0,00

10.000,00

10.000,00

100,0

234.389,33

426.000,00

250.000,00

58,7
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4002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

36.712,16

33.996,04

34.480,00 101,4

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

36.712,16

33.996,04

34.480,00 101,4

2201

Servisiranje javnega dolga

36.712,16

33.996,04

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22410 Stroški zadolževanja
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

34.480,00

101,4

36.712,16

33.996,04

27.480,00

80,8

36.712,16

33.996,04

27.480,00

80,8

588,62

0,00

500,00

---

36.123,54

33.996,04

26.980,00

79,4

0,00

0,00

7.000,00

---

0,00

0,00

7.000,00

---

0,00

0,00

7.000,00

---
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4003

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito
402199 Drugi posebni materiali in storitve
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito
402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost
08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

5.711.839,18

7.386.060,90

8.379.851,81 113,5

286.545,33

359.386,82

468.940,00 130,5

286.545,33

359.386,82

468.940,00

35.514,93

39.751,64

39.500,00

99,4

5.342,51

6.251,64

6.000,00

96,0

4.366,91

5.251,64

5.000,00

95,2

975,60

1.000,00

1.000,00

100,0

19.672,42

23.000,00

23.000,00

100,0

19.672,42

23.000,00

23.000,00

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

130,5

251.030,40

319.635,18

429.440,00

134,4

209.368,16

232.258,14

229.440,00

98,8

209.368,16

232.258,14

229.440,00

98,8

41.662,24

87.377,04

200.000,00

228,9

41.662,24

87.377,04

200.000,00

228,9

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,3

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,3

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,3

92,97

350,00

350,00

100,0

92,97

350,00

350,00

100,0

11.950,56

16.869,42

14.000,00

83,0

11.950,56

16.869,42

14.000,00

83,0

Stran: 12 od 57

A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

48.674,39

54.450,19

48.674,39

54.450,19

Indeks

(3)/(2)

54.450,19 100,0
54.450,19

100,0

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,0

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,0

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,0

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0,00

44.872,61

1204

Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

0,00

44.872,61

77.790,00

173,4

0,00

44.872,61

77.790,00

173,4

0,00

7.082,61

40.000,00

564,8

0,00

7.082,61

40.000,00

564,8

0,00

37.790,00

37.790,00

100,0

0,00

37.790,00

37.790,00

100,0

0,00

0,00

26.000,00

---

0,00

0,00

26.000,00

---

0,00

0,00

26.000,00

---

0,00

0,00

26.000,00

---

2.751.586,93

3.098.247,97

2.750.336,93

3.069.686,11

3.327.729,35

108,4

1.892.793,70

1.213.360,26

1.234.454,00

101,7

1.336.446,60

1.213.360,26

1.234.454,00

101,7

1.336.446,60

1.213.360,26

1.234.454,00

101,7

12049001 Oskrba s plinom
12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12401 Študije na področju obnovljivih virov energije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

103.790,00 231,3

3.334.394,35 107,6

Stran: 13 od 57

A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

556.347,10

0,00

0,00

---

556.347,10

0,00

0,00

---

Indeks

(3)/(2)

585.843,54

1.454.644,85

1.723.125,35

118,5

483.183,82

1.367.636,64

1.603.821,35

117,3

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

7.561,76

0,00

0,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.309,77

38.400,00

50.000,00

130,2

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

444.874,05

1.276.247,70

1.517.178,35

118,9

420801 Investicijski nadzor

0,00

22.713,59

30.643,00

134,9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

22.713,59

6.000,00

26,4

137,1

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

102.659,72

87.008,21

119.304,00

420801 Investicijski nadzor

10.856,20

21.495,00

18.000,00

83,7

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

91.803,52

65.513,21

101.304,00

154,6

58.858,33

188.531,00

151.000,00

80,1

31.368,37

23.050,00

31.000,00

134,5

1.115,00

2.000,00

2.000,00

100,0

30.253,37

21.050,00

29.000,00

137,8

27.489,96

165.481,00

120.000,00

72,5

17.714,40

115.020,00

100.000,00

86,9

9.775,56

50.461,00

20.000,00

39,6

212.841,36

213.150,00

219.150,00

102,8

97.272,11

98.150,00

98.150,00

100,0

97.272,11

98.150,00

98.150,00

100,0

40.999,87

40.000,00

40.000,00

100,0

40.999,87

40.000,00

40.000,00

100,0

74.569,38

75.000,00

81.000,00

108,0

74.569,38

75.000,00

81.000,00

108,0

13029003 Urejanje cestnega prometa
13410 Avtobusna postajališča
402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 Cestna razsvetljava
13414 Tokovina za javno razsvetljavo
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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1306

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

13441 Razvoj pametnega mesta

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.250,00

28.561,86

6.665,00

23,3

1.250,00

28.561,86

6.665,00

23,3

1.250,00

23.352,86

1.456,00

6,2

1.250,00

23.352,86

1.456,00

6,2

100,0

0,00

5.209,00

5.209,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

0,00

0,00

5.209,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

5.209,00

0,00

0,0

1.039.130,72

971.880,68

1.035.485,72

893.180,68

1.282.458,10

143,6

25.968,41

51.000,00

107.286,10

210,4
210,4

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

1.366.158,10 140,6

25.968,41

51.000,00

107.286,10

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

0,00

0,00

63.286,10

---

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

25.968,41

50.000,00

43.000,00

86,0

1.009.517,31

842.180,68

1.175.172,00

139,5

220.057,25

189.762,63

192.330,37

101,4

190.101,25

184.762,63

187.330,37

101,4

29.956,00

5.000,00

5.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

765.766,72

601.323,80

931.341,63

154,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

2.588,38

5.192,17

200,6

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

0,00

30.000,00

---

192.153,33

183.695,01

186.573,31

101,6
269,6

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

391.704,53

185.512,22

500.162,01

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

181.908,86

199.200,00

185.000,00

92,9

420801 Investicijski nadzor

0,00

5.151,43

18.414,14

357,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

25.176,76

6.000,00

23,8
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15414 Gospodarske javne službe
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15501 Urejanje vodotokov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

18.693,34

46.094,25

46.500,00

100,9

3.776,04

6.117,39

6.500,00

106,3

14.917,30

39.976,86

40.000,00

100,1

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,4

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,4

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,4
100,0

3.645,00

3.700,00

3.700,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

50.000,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

63.000,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

12.000,00

30.000,00

250,0

1.197.725,58

2.619.533,25

92.140,20

113.439,52

95.000,00

83,8

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,2

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,2

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,2

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401 Urbanizem in geodetske storitve
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16029003 Prostorsko načrtovanje
16405 Strateško načrtovanje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.794.069,17 106,7

74.956,60

70.400,00

45.000,00

63,9

74.956,60

70.400,00

45.000,00

63,9

74.956,60

70.400,00

45.000,00

63,9

Stran: 16 od 57

A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1603

Komunalna dejavnost

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

767.778,50

2.165.580,91

2.352.069,17

108,6

738.553,37

1.502.822,45

1.816.548,17

120,9

111.379,49

114.000,00

76.000,00

66,7

16.641,62

19.000,00

19.000,00

100,0

0,00

0,00

3.000,00

---

94.737,87

95.000,00

54.000,00

56,8

627.173,88

1.388.822,45

1.740.548,17

125,3

0,00

10.374,05

17.685,37

170,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

13.522,66

9.480,00

16.500,00

174,1

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

76.249,76

0,00

0,00

---

537.401,46

1.320.754,03

1.676.493,78

126,9

420801 Investicijski nadzor

0,00

23.997,37

29.869,02

124,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

24.217,00

0,00

0,0

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,4

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,4

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,4

16039001 Oskrba z vodo
16411 Študije o vodooskrbi
402999 Drugi operativni odhodki
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16039003 Objekti za rekreacijo
16406 Objekti za rekreacijo
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1605

v EUR

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0,00

637.458,46

513.660,00

80,6

0,00

637.458,46

513.660,00

80,6

0,00

637.458,46

513.660,00

80,6

289.171,57

227.621,96

245.000,00

107,6

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,8

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,8

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,8

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

211.976,26

179.065,27

165.000,00

92,2

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,4

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,4

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
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16442 Subvencije za spodbujanje gradenj
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

75.612,07

40.187,96

45.000,00

112,0

75.612,07

40.187,96

45.000,00

112,0

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,4

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,4

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,4

420400 Priprava zemljišča

19.796,15

81.178,26

50.000,00

61,6

420401 Novogradnje

21.885,16

29.712,60

50.000,00

168,3

6.954,00

2.000,00

2.000,00

100,0

376.132,70

220.469,96

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,5

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
409100 Proračunska rezerva

243.700,00 110,5
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4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

7.426.349,48

8.924.328,39

9.588.328,00 107,4

45.604,77

55.000,00

55.000,00 100,0

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,0

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,0

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,0

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,0

212.694,33

358.700,00

34.000,00

9,5

10.653,90

22.168,00

8.000,00

36,1

10.653,90

22.168,00

8.000,00

36,1

17401 Oprema za zdravstvene namene

3.070,38

5.797,20

6.000,00

103,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

3.070,38

5.797,20

6.000,00

103,5

7.583,52

16.370,80

2.000,00

12,2

7.583,52

16.370,80

2.000,00

12,2

202.040,43

336.532,00

26.000,00

7,7

185.674,54

320.850,00

10.000,00

3,1

155.674,54

14.350,00

0,00

0,0

155.674,54

14.350,00

0,00

0,0

3,3

10403 Javna dela
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

1707

v EUR

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

30.000,00

306.500,00

10.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

0,00

10.000,00

---

420000 Nakup poslovnih stavb

0,00

306.500,00

0,00

0,0

30.000,00

0,00

0,00

---

432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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17079002 Mrliško ogledna služba
17420 Mrliško pregledna služba
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
420000 Nakup poslovnih stavb
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

16.365,89

15.682,00

16.000,00

102,0

16.365,89

15.682,00

16.000,00

102,0
100,0

1.855,73

3.000,00

3.000,00

13.340,76

9.682,00

10.000,00

103,3

1.169,40

3.000,00

3.000,00

100,0

1.577.008,19

1.569.128,62

33.224,20

92.200,00

62.400,00

1.759.440,00 112,1
67,7

26.124,20

85.000,00

55.000,00

64,7

26.124,20

85.000,00

55.000,00

64,7
100,0

0,00

35.000,00

35.000,00

18.500,00

0,00

0,00

---

0,00

40.000,00

5.000,00

12,5

7.624,20

0,00

0,00

---

0,00

10.000,00

15.000,00

150,0

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,8

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,8

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,8

Programi v kulturi

652.733,13

741.913,02

781.978,00

105,4

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

392.136,42

412.771,02

419.455,00

101,6
101,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18029002 Premična kulturna dediščina
18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803

18401 Knjižnična dejavnost

392.136,42

388.556,80

394.320,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

243.482,66

268.320,00

274.320,00

102,2

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

117.390,06

120.000,00

120.000,00

100,0

31.263,70

0,00

0,00

---

0,00

236,80

0,00

0,0

103,8

420102 Nakup avtobusov in minibusov
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18404 Posavska potujoča knjižnica

0,00

24.214,22

25.135,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

11.636,35

11.473,00

98,6

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

12.577,87

13.662,00

108,6
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18039002 Umetniški programi
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039005 Drugi programi v kulturi

1804

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

171.565,92

236.142,00

268.523,00

113,7

171.565,92

236.142,00

268.523,00

113,7

55.513,67

98.366,00

108.000,00

109,8

109.052,25

104.276,00

135.523,00

130,0

7.000,00

33.500,00

25.000,00

74,6

81.552,15

87.000,00

87.000,00

100,0

9.560,43

15.000,00

15.000,00

100,0

9.560,43

15.000,00

15.000,00

100,0

71.991,72

72.000,00

72.000,00

100,0

69.999,96

70.000,00

70.000,00

100,0

1.991,76

2.000,00

2.000,00

100,0

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,7

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,7

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,7

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

884.050,86

728.015,60

908.062,00

124,7

754.744,31

566.818,60

737.773,00

130,2

411.536,98

399.958,00

397.513,00

99,4

122.999,97

123.000,00

163.000,00

132,5

66.761,76

84.164,00

91.000,00

108,1

177.775,25

160.944,00

134.513,00

83,6

44.000,00

31.850,00

9.000,00

28,3

Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

v EUR

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18420 Transferi za športne dejavnosti
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

343.207,33

166.860,60

254.860,00

0,00

0,00

100.000,00

152,7
---

1.149,00

1.800,00

2.500,00

138,9
53,2

9.929,17

18.787,39

10.000,00

249.772,07

0,00

0,00

---

75.584,09

116.273,21

122.360,00

105,2

420801 Investicijski nadzor

4.638,00

0,00

0,00

---

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.135,00

30.000,00

20.000,00

66,7

---

18422 Upravljanje bazena v Sevnici

0,00

0,00

85.400,00

402001 Čistilni material in storitve

0,00

0,00

3.200,00

---

402099 Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

1.500,00

---

402200 Električna energija

0,00

0,00

5.000,00

---

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0,00

0,00

1.000,00

---

402203 Voda in komunalne storitve

0,00

0,00

17.000,00

---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

0,00

30.000,00

---

402504 Zavarovalne premije za objekte

0,00

0,00

2.000,00

---

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

0,00

0,00

23.000,00

---

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

0,00

0,00

2.700,00

---

18059002 Programi za mladino
18430 Transferi za mladinsko dejavnost

129.306,55

161.197,00

170.289,00

105,6

129.306,55

161.197,00

170.289,00

105,6
100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.866,68

15.135,00

15.135,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

74.137,63

105.854,00

98.000,00

92,6

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

41.302,24

38.208,00

57.154,00

149,6

0,00

2.000,00

0,00

0,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

4.475.426,11

5.753.540,79

3.138.976,49

3.613.761,43

3.207.900,00

88,8

3.138.976,49

3.613.761,43

3.207.900,00

88,8

506.500,30

502.541,43

0,00

0,0

0,00

75.000,00

0,00

0,0

494.373,26

413.872,99

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

4.821,56

13.668,44

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.305,48

0,00

0,00

---

19029001 Vrtci
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

6.710.888,00 116,6

68.167,06

192.320,00

100.000,00

52,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

78.000,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

9.320,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

3.000,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,0

68.167,06

92.000,00

100.000,00

108,7

2.211.939,81

2.520.000,00

2.710.000,00

107,5

0,00

20.000,00

80.000,00

400,0

2.211.939,81

2.500.000,00

2.630.000,00

105,2

185.194,67

200.400,00

200.400,00

100,0

185.194,67

200.400,00

200.400,00

100,0

41.295,38

38.000,00

30.000,00

79,0

41.295,38

38.000,00

30.000,00

79,0

2.283,16

4.000,00

4.000,00

100,0

2.283,16

4.000,00

4.000,00

100,0

119.838,93

143.000,00

150.000,00

104,9

119.838,93

143.000,00

150.000,00

104,9

3.757,18

3.500,00

3.500,00

100,0

3.757,18

3.500,00

3.500,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19406 Vrtci v občini Sevnica
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
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19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19411 Transferi v osnovne šole
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19413 Investicijski transferi šolam
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

10.000,00

10.000,00

100,0

0,00

10.000,00

10.000,00

100,0

799.471,82

1.363.495,16

2.587.587,00

189,8

757.795,83

1.110.495,16

2.538.587,00

228,6

14.000,00

0,00

0,00

---

14.000,00

0,00

0,00

---

368.748,87

419.500,00

420.000,00

100,1

368.748,87

419.500,00

420.000,00

100,1

230.569,84

308.769,36

400.000,00

129,6

230.569,84

308.769,36

400.000,00

129,6

785,5

14.191,80

197.715,80

1.553.000,00

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

3.000,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

1.450.000,00

---

420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19417 Varstvo vozačev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19418 Šolska tekmovanja
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

0,00

15.000,00

---

14.191,80

197.715,80

85.000,00

43,0

17.697,47

58.000,00

30.000,00

51,7

17.697,47

58.000,00

30.000,00

51,7

5.049,08

16.000,00

16.000,00

100,0

5.049,08

16.000,00

16.000,00

100,0

99.698,84

100.000,00

108.000,00

108,0

99.698,84

100.000,00

108.000,00

108,0

6.510,00

6.510,00

7.587,00

116,5

6.510,00

6.510,00

7.587,00

116,5

1.329,93

4.000,00

4.000,00

100,0

1.329,93

4.000,00

4.000,00

100,0
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19039002 Glasbeno šolstvo
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

41.675,99

253.000,00

49.000,00

19,4

36.675,99

44.000,00

44.000,00

100,0

36.675,99

44.000,00

44.000,00

100,0

5.000,00

209.000,00

5.000,00

2,4

420401 Novogradnje

0,00

92.000,00

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

90.000,00

0,00

0,0

420801 Investicijski nadzor

0,00

12.000,00

0,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,9

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1906

v EUR

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
411900 Regresiranje prevozov v šolo

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,9

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,9
119,2

502.223,37

713.284,20

850.401,00

411902 Doplačila za šolo v naravi

8.280,00

19.000,00

20.000,00

105,3

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.374,26

4.000,00

5.000,00

125,0

24.100,17

40.000,00

40.000,00

100,0

1.115.616,08

1.187.958,98

1.029.000,00

86,6

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

20029001 Drugi programi v pomoč družini

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,0

1.057.616,08

1.121.958,98

963.000,00

85,8

150.627,16

169.808,98

0,00

0,0

150.627,16

169.808,98

0,00

0,0

150.627,16

169.808,98

0,00

0,0

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov
20401 Socialni transferi posameznikom
411922 Izplačila družinskemu pomočniku

Stran: 25 od 57

A. Bilanca odhodkov
4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
20049003 Socialno varstvo starih
20410 Center za socialno delo Sevnica
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

774.008,56

805.000,00

807.000,00

100,3

44.838,76

69.000,00

71.000,00

102,9

0,00

8.000,00

6.000,00

75,0

44.838,76

61.000,00

65.000,00

106,6

100,0

729.169,80

736.000,00

736.000,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

514.624,59

507.000,00

477.000,00

94,1

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

210.545,21

229.000,00

259.000,00

113,1

4.000,00

0,00

0,00

---

80.980,36

94.000,00

102.000,00

108,5

80.980,36

94.000,00

102.000,00

108,5

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi
402999 Drugi operativni odhodki

0,00

6.000,00

7.000,00

116,7

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

26.979,14

30.000,00

30.000,00

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin

54.001,22

58.000,00

65.000,00

112,1

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

52.000,00

53.150,00

54.000,00

101,6

25.000,00

25.150,00

25.000,00

99,4

25.000,00

25.150,00

25.000,00

99,4

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,0

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

0,00

1.000,00

2.000,00

200,0

0,00

1.000,00

2.000,00

200,0

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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4005

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.084.997,35

1.430.718,36

1.088.167,98

76,1

509.801,86

374.383,00

228.929,91

61,2

492.613,09

354.383,00

208.929,91

59,0

65.097,51

58.065,38

53.000,00

91,3

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

52.097,51

45.065,38

40.000,00

88,8

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

52.097,51

45.065,38

40.000,00

88,8

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,0

427.515,58

296.317,62

153.929,91

52,0

4.677,02

4.700,00

4.700,00

100,0

4.677,02

4.700,00

4.700,00

100,0

5.737,04

6.000,00

6.000,00

100,0

5.737,04

6.000,00

6.000,00

100,0

409.937,50

270.683,00

125.229,91

46,3

0,00

0,00

4.000,00

---

54.184,46

33.474,74

15.000,00

44,8
100,0

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu
402799 Druge odškodnine in kazni

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11408 Razvoj podeželja
402099 Drugi splošni material in storitve
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.459,82

4.229,91

4.229,91

420299 Nakup druge opreme in napeljav

126.000,38

69.042,28

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

213.188,84

138.890,09

0,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

0,00

13.451,00

90.000,00

669,1

8.104,00

11.594,98

2.000,00

17,3

0,00

0,00

10.000,00

---

100,0

3.928,89

8.000,00

8.000,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

1.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.928,89

6.000,00

6.000,00

100,0

3.235,13

6.934,62

10.000,00

144,2

3.235,13

6.934,62

10.000,00

144,2

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
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11029003 Zemljiške operacije
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali
402999 Drugi operativni odhodki

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,0

Indeks

(3)/(2)

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,0

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,0

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,0

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0,00

0,00

100.000,00

---

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

0,00

0,00

100.000,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

46.934,61

57.138,00

46.934,61

57.138,00

105.000,00

183,8

26.879,40

32.138,00

80.000,00

248,9

26.879,40

32.138,00

80.000,00

248,9

0,00

0,00

15.000,00

---

3.599,00

0,00

5.000,00

---

23.280,40

32.138,00

60.000,00

186,7

20.055,21

25.000,00

25.000,00

100,0

16.517,21

20.000,00

20.000,00

100,0

16.517,21

20.000,00

20.000,00

100,0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12404 Sončne elektrarne
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

105.000,00 183,8
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13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

3.538,00

5.000,00

5.000,00

100,0

3.538,00

5.000,00

5.000,00

100,0

470.665,23

960.660,56

588.738,07

61,3

166.004,66

324.446,19

179.511,07

55,3

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

166.004,66

324.446,19

179.511,07

55,3

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

132.837,64

253.552,32

116.259,06

45,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

3.904,00

9.516,00

243,8

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

0,00

4.000,00

4.000,00

100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

0,00

1.354,92

1.200,00

88,6

402999 Drugi operativni odhodki

17.396,46

2.449,50

5.815,16

237,4

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

107,9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

74.999,04

76.000,00

82.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

0,00

8.000,00

---

420239 Nakup avdiovizualne opreme

0,00

0,00

5.727,90

---

420299 Nakup druge opreme in napeljav

22.936,00

0,00

0,00

---

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

17.506,14

165.843,90

0,00

0,0

33.167,02

70.893,87

63.252,01

89,2

17.261,02

21.589,10

44.646,00

206,8

2.433,44

3.921,00

2.558,00

65,2

12.859,11

44.639,40

15.385,00

34,5

14406 Delovanje RRA
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

193,06

281,36

200,00

71,1

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

420,39

463,01

463,01

100,0

Stran: 29 od 57

A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14420 Turizem
402009 Izdatki za reprezentanco
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420400 Priprava zemljišča
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,3

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,3

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,3

1.946,03

560,13

2.000,00

357,1

0,00

0,00

1.000,00

---

27.778,28

28.233,72

66.000,00

233,8

5.676,49

13.027,00

13.027,00

100,0

76.678,56

98.383,00

117.500,00

119,4

100.088,15

72.114,00

43.700,00

60,6

2.877,64

3.711,24

0,00

0,0

48.135,73

0,00

0,00

---

0,00

0,00

100.000,00

---

22.557,49

370.793,68

20.000,00

5,4

2.244,80

0,00

0,00

---

16.677,40

8.391,60

5.000,00

59,6

0,00

41.000,00

41.000,00

100,0

27.094,60

2.536,80

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,2

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,2

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,2

9.886,30

0,00

0,00

---

11.615,20

2.536,80

10.000,00

394,2

5.593,10

0,00

5.500,00

---

5.593,10

0,00

5.500,00

---

5.593,10

0,00

5.500,00

---

5.593,10

0,00

5.500,00

---

15.500,00 611,0

Stran: 30 od 57

A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

10.000,00

---

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

10.000,00

---

0,00

0,00

10.000,00

---

0,00

0,00

10.000,00

---

0,00

0,00

10.000,00

---

30.501,05

36.000,00

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,1

16039001 Oskrba z vodo
16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
411799 Druge štipendije

40.000,00 111,1

Stran: 31 od 57

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000

KS BLANCA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60002 Pisarniški material - KS Blanca

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

50.550,81

54.767,87

61.655,17 112,6

8.819,41

12.517,85

12.605,93 100,7

8.819,41

12.517,85

12.605,93

100,7

8.769,17

11.984,85

12.072,93

100,7

3.904,86

4.300,00

4.300,00

100,0

3.904,86

4.300,00

4.300,00

100,0

189,08

326,19

326,19

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

189,08

326,19

326,19

100,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.243,76

1.800,00

1.800,00

100,0

1.243,76

1.800,00

1.800,00

100,0

2.574,48

3.489,00

3.489,00

100,0

1.767,00

2.582,36

2.650,00

102,6

105,96

130,00

130,00

100,0

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

156,08

163,64

150,00

91,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

545,44

613,00

559,00

91,2

856,99

2.069,66

2.157,74

104,3

217,35

1.101,92

1.190,00

108,0

6,88

12,00

12,00

100,0

632,76

955,74

955,74

100,0

50,24

533,00

533,00

100,0

50,24

533,00

533,00

100,0

50,24

533,00

533,00

100,0

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Stran: 32 od 57

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca
402200 Električna energija

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca
420299 Nakup druge opreme in napeljav

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

38.825,45

37.278,42

45.449,24 121,9

38.825,45

37.278,42

45.449,24

121,9

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,5

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,5

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,5

0,00

21.249,39

29.508,29

138,9

0,00

21.249,39

29.508,29

138,9

0,00

21.249,39

29.508,29

138,9

105,95

0,00

0,00

---

105,95

0,00

0,00

---

105,95

0,00

0,00

---

105,95

0,00

0,00

---

105,95

0,00

0,00

---

2.800,00

4.971,60

3.600,00

72,4

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,1

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,1

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,1

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,1

0,00

2.691,80

1.000,00

37,2

0,00

2.691,80

1.000,00

37,2

0,00

2.691,80

1.000,00

37,2

0,00

2.691,80

1.000,00

37,2

Stran: 33 od 57

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

Stran: 34 od 57

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS BOŠTANJ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj
402000 Pisarniški material in storitve
402099 Drugi splošni material in storitve

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

213.335,02

200.101,62

218.315,93 109,1

17.232,81

15.812,59

17.600,00 111,3

17.232,81

15.812,59

17.600,00

16.616,01

15.812,59

17.600,00

111,3

292,91

400,00

400,00

100,0

111,3

86,12

200,00

200,00

100,0

206,79

200,00

200,00

100,0

3.183,80

3.372,07

3.700,00

109,7

453,50

600,00

600,00

100,0

1.555,27

1.555,27

1.800,00

115,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

671,77

700,00

700,00

100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

503,26

516,80

600,00

116,1

112,1

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.139,30

12.040,52

13.500,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

7.113,44

7.114,00

6.500,00

91,4

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.675,16

3.700,00

3.700,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj
420202 Nakup strojne računalniške opreme

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

75,36

100,00

100,00

100,0

2.275,34

1.126,52

3.200,00

284,1

616,80

0,00

0,00

---

616,80

0,00

0,00

---

616,80

0,00

0,00

---

82.207,05

107.232,91

95.715,93

89,3

82.207,05

107.232,91

95.715,93

89,3

82.207,05

29.745,96

95.715,93

321,8

82.207,05

29.745,96

95.715,93

321,8

0,00

70,00

0,00

0,0

82.207,05

29.675,96

95.715,93

322,5

Stran: 35 od 57

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

77.486,95

0,00

0,0

0,00

77.486,95

0,00

0,0

0,00

77.486,95

0,00

0,0

94.932,55

69.816,00

94.932,55

69.816,00

95.000,00 136,1
95.000,00

136,1

83.330,56

69.438,57

95.000,00

136,8

83.330,56

69.438,57

95.000,00

136,8

11.911,53

11.905,00

15.000,00

126,0

376,58

400,00

400,00

100,0

2.761,63

3.130,00

3.000,00

95,9

58.088,06

42.097,21

65.000,00

154,4
100,0

848,16

1.100,00

1.100,00

402999 Drugi operativni odhodki

7.395,06

8.306,36

8.000,00

96,3

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1.949,54

2.500,00

2.500,00

100,0

11.601,99

377,43

0,00

0,0

16072 Urejanje pokopališč

11.601,99

377,43

0,00

0,0

402200 Električna energija

254,60

0,00

0,00

---

402204 Odvoz smeti

751,36

0,00

0,00

---

0,00

377,43

0,00

0,0

10.596,03

0,00

0,00

---

18.962,61

7.240,12

18.962,61

7.240,12

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000,00 138,1
10.000,00

138,1

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,3

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,3

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,3

Stran: 36 od 57

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
18039005 Drugi programi v kulturi
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

0,00

2.740,12

4.000,00

146,0

0,00

2.740,12

4.000,00

146,0

0,00

2.740,12

4.000,00

146,0

Stran: 37 od 57

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

KS KRMELJ

27.558,29

30.538,51

32.922,13 107,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

14.256,25

10.206,17

11.370,78 111,4

0603

Dejavnost občinske uprave

14.256,25

10.206,17

11.370,78

14.256,25

10.206,17

11.370,78

111,4

544,74

750,91

892,78

118,9

402000 Pisarniški material in storitve

29,72

158,13

170,00

107,5

402001 Čistilni material in storitve

44,92

140,00

140,00

100,0

470,10

452,78

582,78

128,7

96,4

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

402009 Izdatki za reprezentanco

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

111,4

4.261,62

5.039,39

4.858,00

402200 Električna energija

1.574,91

2.370,00

2.350,00

99,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.358,57

1.939,39

2.000,00

103,1

402203 Voda in komunalne storitve

468,00

530,00

508,00

95,9

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

860,14

200,00

0,00

0,0

9.449,89

4.415,87

5.620,00

127,3

270,17

230,00

500,00

217,4

4.112,64

3.554,00

4.500,00

126,6

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6,57

20,00

20,00

100,0

5.060,51

611,87

600,00

98,1

7.937,01

14.796,34

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,8

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,8

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,8

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,8

16.251,35 109,8

Stran: 38 od 57

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

276,12

0,00

0,00

---

276,12

0,00

0,00

---

276,12

0,00

0,00

---

Indeks

(3)/(2)

276,12

0,00

0,00

---

402200 Električna energija

59,09

0,00

0,00

---

402203 Voda in komunalne storitve

22,09

0,00

0,00

---

194,94

0,00

0,00

---

5.088,91

5.536,00

5.300,00

95,7

5.088,91

5.536,00

5.300,00

95,7

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,7

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,7

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,7

402204 Odvoz smeti

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi
18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Stran: 39 od 57

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

KS LOKA

70.425,56

65.432,06

68.885,63 105,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

22.256,72

19.615,80

21.479,00 109,5

0603

Dejavnost občinske uprave

22.256,72

19.615,80

21.479,00

20.559,55

17.833,80

14.979,00

84,0

1.669,20

2.084,01

2.181,00

104,7
101,0

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

109,5

402000 Pisarniški material in storitve

164,55

176,33

178,00

402009 Izdatki za reprezentanco

259,56

504,67

503,00

99,7

1.245,09

1.403,01

1.500,00

106,9

105,0

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.554,03

6.248,42

6.558,00

402200 Električna energija

2.724,00

3.309,43

3.620,00

109,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.201,96

1.300,00

1.300,00

100,0

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402299 Druge storitve komunikacij in komunale

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

26,31

50,00

50,00

100,0

795,00

732,00

732,00

100,0

1.806,76

856,99

856,00

99,9

12.336,32

9.501,37

6.240,00

65,7

769,96

0,00

0,00

---

3.948,58

5.220,00

5.220,00

100,0

10,08

20,00

20,00

100,0

7.607,70

4.261,37

1.000,00

23,5

1.697,17

1.782,00

6.500,00

364,8
364,8

1.697,17

1.782,00

6.500,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

716,16

720,00

0,00

0,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

401,51

1.062,00

6.500,00

612,1

420299 Nakup druge opreme in napeljav

579,50

0,00

0,00

---

Stran: 40 od 57

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

4.500,00

0,00

0,0

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

4.500,00

0,00

0,0

0,00

4.500,00

0,00

0,0

0,00

4.500,00

0,00

0,0

0,00

4.500,00

0,00

0,0

38.431,68

25.745,19

38.431,68

25.745,19

38.904,63

151,1

38.431,68

23.725,42

38.904,63

164,0

38.431,68

23.725,42

38.904,63

164,0

38.431,68

23.725,42

38.904,63

164,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
70030 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

38.904,63 151,1

0,00

2.019,77

0,00

0,0

0,00

2.019,77

0,00

0,0

0,00

2.019,77

0,00

0,0

7.817,16

12.571,07

4.502,00

35,8

7.817,16

12.571,07

4.502,00

35,8

6.462,90

12.571,07

4.502,00

35,8

6.462,90

12.571,07

4.502,00

35,8

402200 Električna energija

1.203,82

1.080,00

1.080,00

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.903,08

11.251,07

3.422,00

30,4

402999 Drugi operativni odhodki

1.356,00

240,00

0,00

0,0

Stran: 41 od 57

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.354,26

0,00

0,00

---

1.354,26

0,00

0,00

---

288,40

0,00

0,00

---

21,06

0,00

0,00

---

402204 Odvoz smeti

177,60

0,00

0,00

---

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

867,20

0,00

0,00

---

1.920,00

3.000,00

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,0

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,0

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,0

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,0

520,00

0,00

1.000,00

---

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18031 Šport in prostočasne aktivnosti
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.000,00 133,3

520,00

0,00

1.000,00

---

520,00

0,00

1.000,00

---

520,00

0,00

1.000,00

---

Stran: 42 od 57

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004

KS PRIMOŽ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

14.370,46

46.909,14

1.653,40

2.606,00

1.653,40

2.606,00

Indeks

29.105,28

(3)/(2)

62,1

3.106,00 119,2
3.106,00

119,2

950,40

2.106,00

2.106,00

100,0

60040 Administracija - KS Primož

211,70

1.306,00

1.306,00

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

0,00

100,00

100,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

0,00

1.000,00

1.000,00

100,0

209,00

200,00

200,00

100,0

2,70

6,00

6,00

100,0

402099 Drugi splošni material in storitve
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

738,70

800,00

800,00

100,0

402200 Električna energija

637,98

690,00

700,00

101,5

402203 Voda in komunalne storitve

100,72

110,00

100,00

90,9

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

703,00

500,00

1.000,00

200,0

703,00

500,00

1.000,00

200,0

703,00

500,00

1.000,00

200,0

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

0,00

3.500,00

---

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

0,00

3.500,00

---

0,00

0,00

3.500,00

---

0,00

0,00

3.500,00

---

0,00

0,00

3.500,00

---

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
70040 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Stran: 43 od 57

A. Bilanca odhodkov
5004 - KS PRIMOŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
420401 Novogradnje

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,8

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,8

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,8

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,8

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,8

9.911,61

9.000,00

3.500,00

38,9

200,00

4.000,00

500,00

12,5

200,00

4.000,00

500,00

12,5

200,00

4.000,00

500,00

12,5

200,00

4.000,00

500,00

12,5

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,0

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,0

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,0

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,0

Stran: 44 od 57

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005

KS SEVNICA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

166.835,20

173.304,50

179.701,60 103,7

5.583,98

6.725,91

6.725,91 100,0

5.583,98

6.725,91

6.725,91

100,0

5.583,98

6.725,91

6.725,91

100,0

4.278,51

5.318,91

5.318,91

100,0

4.278,51

5.318,91

5.318,91

100,0

338,67

405,83

400,00

98,6

53,67

105,83

100,00

94,5

285,00

300,00

300,00

100,0

966,80

1.001,17

1.007,00

100,6

5,23

7,00

7,00

100,0

961,57

994,17

1.000,00

100,6

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

5.000,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

5.000,00

5.000,00

100,0

0,00

5.000,00

5.000,00

100,0

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,6

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,6

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,6

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,6

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,6

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,00 100,0

Stran: 45 od 57

A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

20.000,00

---

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

20.000,00

---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

0,00

20.000,00

---

16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

0,00

0,00

20.000,00

---

0,00

0,00

20.000,00

---

12.956,48

12.000,00

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,0

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,0

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,0

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,0

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

0,00

0,00

2.000,00

---

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

14.000,00 116,7

Stran: 46 od 57

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006

KS STUDENEC
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60060 Materialni stroški-KS Studenec
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

38.798,21

40.824,66

44.602,08 109,3

9.941,60

15.014,56

12.770,56

85,1

9.941,60

15.014,56

12.770,56

85,1

9.941,60

15.014,56

12.770,56

85,1

558,14

1.938,00

1.938,00

100,0

0,00

100,00

100,00

100,0

558,14

1.838,00

1.838,00

100,0

999,32

1.680,00

2.680,00

159,5

893,36

1.500,00

1.500,00

100,0

0,00

0,00

1.000,00

---

105,96

180,00

180,00

100,0

71,5

8.384,14

11.396,56

8.152,56

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.217,12

3.448,56

3.448,56

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.675,12

3.696,00

3.696,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4,05

8,00

8,00

100,0

2.487,85

4.244,00

1.000,00

23,6

24.736,88

23.510,10

24.736,88

23.510,10

29.531,52 125,6
29.531,52

125,6

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,6

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,6

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,6

Stran: 47 od 57

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

819,73

0,00

0,00

---

819,73

0,00

0,00

---

819,73

0,00

0,00

---

819,73

0,00

0,00

---

78,41

0,00

0,00

---

402204 Odvoz smeti

261,60

0,00

0,00

---

402999 Drugi operativni odhodki

479,72

0,00

0,00

---

3.300,00

2.300,00

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec
402200 Električna energija

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Indeks

(3)/(2)

2.300,00 100,0

Stran: 48 od 57

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007

KS ŠENTJANŽ

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

118.269,18

120.717,61

125.995,87 104,4

13.411,20

14.830,91

20.152,91 135,9

13.411,20

14.830,91

20.152,91

06039001 Administracija občinske uprave

13.411,20

13.830,91

15.152,91

109,6

60070 Administracija - KS Šentjanž

2.482,06

3.420,65

3.514,18

102,7

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

135,9

402000 Pisarniški material in storitve

240,87

500,00

500,00

100,0

402009 Izdatki za reprezentanco

556,86

1.500,00

1.500,00

100,0

1.684,33

1.420,65

1.514,18

106,6

100,9

402099 Drugi splošni material in storitve

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.200,35

2.454,12

2.476,12

402200 Električna energija

789,61

1.000,00

1.000,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

932,46

974,12

974,12

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

478,28

480,00

502,00

104,6

115,2

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

8.728,79

7.956,14

9.162,61

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

2.503,27

1.923,14

1.829,61

95,1

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.612,56

1.613,00

1.613,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.604,96

4.400,00

5.700,00

129,6

8,00

20,00

20,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

1.000,00

5.000,00

500,0

0,00

1.000,00

5.000,00

500,0

0,00

1.000,00

5.000,00

500,0

88.976,68

89.651,20

88.976,68

89.651,20

89.607,46 100,0
89.607,46

100,0

88.976,68

89.651,20

89.607,46

100,0

88.976,68

89.651,20

89.607,46

100,0

88.976,68

89.651,20

89.607,46

100,0

Stran: 49 od 57

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

649,42

0,00

0,00

---

649,42

0,00

0,00

---

Indeks

(3)/(2)

649,42

0,00

0,00

---

649,42

0,00

0,00

---

402200 Električna energija

226,58

0,00

0,00

---

402204 Odvoz smeti

422,84

0,00

0,00

---

15.231,88

16.235,50

15.231,88

16.235,50

16.235,50

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18073 Mediji in avdiovizualna kultura
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

16.235,50 100,0
100,0

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,0

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,0

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,0

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,0

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,0

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,0

Stran: 50 od 57

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008

KS TRŽIŠČE

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

97.510,10

97.373,15

113.984,35 117,1

9.956,26

10.767,65

12.033,00 111,8

9.956,26

10.767,65

12.033,00

06039001 Administracija občinske uprave

9.956,26

10.767,65

12.033,00

111,8

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

702,55

1.406,91

1.900,00

135,1

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

111,8

0,00

969,00

1.500,00

154,8

702,55

437,91

400,00

91,3

104,8

1.506,42

1.736,00

1.820,00

402200 Električna energija

562,22

816,00

800,00

98,0

402203 Voda in komunalne storitve

708,08

625,00

700,00

112,0

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

0,00

50,00

50,00

100,0

236,12

245,00

270,00

110,2

109,0

7.747,29

7.624,74

8.313,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.902,56

2.903,00

2.903,00

100,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.304,12

3.928,77

4.400,00

112,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

6,95

10,00

10,00

100,0

533,66

782,97

1.000,00

127,7

69.597,68

56.963,59

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,6

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,6

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,6

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,6

82.951,35 145,6

Stran: 51 od 57

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

648,74

651,53

648,74

651,53

5.000,00

767,4

648,74

651,53

5.000,00

767,4

648,74

651,53

5.000,00

767,4

172,30

0,00

0,00

---

69,88

0,00

0,00

---

406,56

0,00

0,00

---

402999 Drugi operativni odhodki

0,00

651,53

0,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

5.000,00

---

17.307,42

28.990,38

14.000,00

48,3

17.307,42

28.990,38

14.000,00

48,3

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

5.000,00 767,4

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,3

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,3

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,3

5.307,42

16.990,38

4.000,00

23,5

5.307,42

16.990,38

4.000,00

23,5

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.395,76

1.495,95

2.000,00

133,7

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.911,66

1.302,47

1.000,00

76,8

0,00

14.191,96

1.000,00

7,1

420204 Nakup drugega pohištva

Stran: 52 od 57

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009

KS ZABUKOVJE
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

72.824,92

76.469,34

96.552,52 126,3

7.002,25

7.704,54

11.230,00 145,8

7.002,25

7.704,54

11.230,00

7.002,25

7.704,54

9.730,00

126,3

132,47

264,00

600,00

227,3

145,8

402000 Pisarniški material in storitve

61,28

60,33

100,00

165,8

402009 Izdatki za reprezentanco

71,19

203,67

500,00

245,5

2.069,35

2.850,87

4.120,00

144,5

1.278,37

1.800,00

1.800,00

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

518,26

730,87

2.000,00

273,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

272,72

320,00

320,00

100,0

109,2

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
402200 Električna energija

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

4.800,43

4.589,67

5.010,00

402099 Drugi splošni material in storitve

296,06

100,00

500,00

500,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

256,27

279,67

300,00

107,3

4.243,88

4.200,00

4.200,00

100,0

4,22

10,00

10,00

100,0

0,00

0,00

1.500,00

---

0,00

0,00

1.500,00

---

0,00

0,00

1.500,00

---

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

3.000,00

0,00

0,0

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

3.000,00

0,00

0,0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
70090 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0,00

3.000,00

0,00

0,0

0,00

3.000,00

0,00

0,0

0,00

3.000,00

0,00

0,0

Stran: 53 od 57

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
402200 Električna energija
402204 Odvoz smeti

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

59.047,28

59.964,80

82.322,52 137,3

59.047,28

59.964,80

82.322,52

137,3

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,1

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,1

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,1

0,00

46.336,43

0,00

0,0

0,00

46.336,43

0,00

0,0

0,00

46.336,43

0,00

0,0

325,39

0,00

0,00

---

325,39

0,00

0,00

---

325,39

0,00

0,00

---

325,39

0,00

0,00

---

55,09

0,00

0,00

---

270,30

0,00

0,00

---

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,7

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,7

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,7

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,7

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,7

Stran: 54 od 57

A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5010

KS DOLNJE BREZOVO
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo
402000 Pisarniški material in storitve

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

1.381,02

8.186,91

4.962,79

60,6

107,34

947,40

752,00

79,4

107,34

947,40

752,00

79,4

107,34

947,40

752,00

79,4

28,60

50,00

50,00

100,0

28,60

50,00

50,00

100,0

78,74

897,40

702,00

78,2

402009 Izdatki za reprezentanco

0,00

200,00

200,00

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0,50

2,00

2,00

100,0

78,24

695,40

500,00

71,9

993,08

5.490,45

2.440,79

44,5

993,08

5.490,45

2.440,79

44,5

993,08

5.490,45

2.440,79

44,5

993,08

5.490,45

2.440,79

44,5

993,08

5.490,45

2.440,79

44,5

402999 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0,00

0,00

270,00

---

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

270,00

---

0,00

0,00

270,00

---

0,00

0,00

270,00

---

0,00

0,00

270,00

---

16039001 Oskrba z vodo
16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420299 Nakup druge opreme in napeljav

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

280,60

1.749,06

1.500,00

85,8

280,60

1.749,06

1.500,00

85,8

280,60

1.749,06

1.500,00

85,8

280,60

1.749,06

1.500,00

85,8

280,60

780,60

500,00

64,1

0,00

968,46

1.000,00

103,3

Stran: 56 od 57

C. Račun financiranja
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN
2020

VELJAVNI
na dan
04.11.2021

PRORAČUN
2022

(1)

(2)

(3)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

663.083,66

667.304,34

674.748,00 101,1

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

663.083,66

667.304,34

674.748,00 101,1

2201

Servisiranje javnega dolga

663.083,66

667.304,34

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

Skupaj:

674.748,00

101,1

663.083,66

667.304,34

674.748,00

101,1

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,7

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,7

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,8

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,8

18.109.416,15

22.290.382,29

23.855.370,79

107,0

Stran: 57 od 57

Proračun občine SEVNICA
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

4001
06

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

4.146.797

631.820

907.500

621.500

1.529.500

1.639.500

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.027.516

97.470

477.500

251.500

1.179.500

1.039.500

1.027.516

97.470

477.500

251.500

1.179.500

1.039.500

1.027.516

97.470

477.500

251.500

1.179.500

1.039.500

106.456

8.000

6.000

6.000

6.000

12.000

106.456

8.000

6.000

6.000

6.000

12.000

49.853

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

49.853

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

169.261

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

169.261

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

25.809

1.500

2.000

2.000

2.000

0

25.809

1.500

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

1.000.000

800.000

0
0

0
0

0
0

0
0

800.000
200.000

500.000
300.000

486.645

66.470

100.000

100.000

100.000

200.000

486.645

66.470

100.000

100.000

100.000

200.000

11.105

2.000

1.000

1.000

1.000

2.000

11.105

2.000

1.000

1.000

1.000

2.000

0

0

100.000

100.000

50.000

0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
50.000

0
0

51.986

0

5.000

5.000

5.000

10.000

51.986

0

5.000

5.000

5.000

10.000

78.170

0

22.000

22.000

0

0

78.170

0

22.000

22.000

0

0

22.000

0

5.000

0

0

0

22.000

0

5.000

0

0

0

3.368

500

500

500

500

500

3.368

500

500

500

500

500

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

0603
06039002

Dejavnost občinske uprave
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

144.456 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

73.853 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

219.261 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

33.309 01.01.2009

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0091 UPRAVNI CENTER SEVNICA

1.800.000 01.01.2025

31.12.2027

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

1.053.115 01.01.2009

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

18.105 01.01.2012

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0057 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE

250.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

76.986 01.01.2013

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU

122.170 01.01.2014

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

27.000 01.01.2015

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

5.868 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026

Leto 2025

Po L. 2025

Stran 1 od 30

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-19-0026 NAKUP E-VOZILA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

51.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0006 PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

197.862 01.01.2021

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

305.722 01.01.2020

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

160.884 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

108.015 01.01.2020

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0031 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

89.850 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0045 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE

70.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva

1606
16069002

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Nakup zemljišč

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

4.669.160 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2027

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

51.000

0

0

0

0
0

0
0

33.000
18.000

0
0

0
0

0
0

22.862

5.000

170.000

0

0

0

0
22.862

0
5.000

170.000
0

0
0

0
0

0
0

3.119.281

534.350

430.000

370.000

350.000

600.000

200.121

284.350

130.000

70.000

50.000

0

200.121

284.350

130.000

70.000

50.000

0

130.722

25.000

50.000

50.000

50.000

0

130.722

25.000

50.000

50.000

50.000

0

35.884

125.000

0

0

0

0

35.884

125.000

0

0

0

0

33.515

74.500

0

0

0

0

33.515

74.500

0

0

0

0

0

49.850

40.000

0

0

0

0

49.850

40.000

0

0

0

0

10.000

40.000

20.000

0

0

0

10.000

40.000

20.000

0

0

2.919.160

250.000

300.000

300.000

300.000

600.000

2.919.160

250.000

300.000

300.000

300.000

600.000

2.919.160

250.000

300.000

300.000

300.000

600.000

2.919.160

250.000

300.000

300.000

300.000

600.000
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4003
07

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

6.981.362

7.143.639

3.779.279

2.465.279

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

674.172

211.500

271.500

58.373

58.373

59.373

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

674.172

211.500

271.500

58.373

58.373

59.373

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
209.210 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

15.011 01.01.2012

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

1.109.070 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Gozdarstvo

1104
11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

1.011.712 01.01.2007

31.12.2026

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204
12049001

Oskrba s plinom

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

347.083 01.01.2021

31.12.2028

PV - Lastna proračunska sredstva

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

46.000 01.01.2022

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2023

5.656.608

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

12

Leto 2022

15.658.318

0703

11

v EUR
Pred L. 2022

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0046 KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE

100.000 01.01.2024
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2025

165.721

11.500

11.500

11.500

11.500

12.500

156.710

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

156.710

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.011

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

9.011

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

508.451

200.000

260.000

46.873

46.873

46.873

508.451

200.000

260.000

46.873

46.873

46.873

508.451

200.000

260.000

46.873

46.873

46.873

739.462

54.450

54.450

54.450

54.450

54.450

739.462

54.450

54.450

54.450

54.450

54.450

739.462

54.450

54.450

54.450

54.450

54.450

739.462

54.450

54.450

54.450

54.450

54.450

257.840
481.622

0
54.450

0
54.450

0
54.450

0
54.450

0
54.450

7.083

66.000

55.000

55.000

55.000

155.000

7.083

40.000

50.000

50.000

50.000

150.000

7.083

40.000

50.000

50.000

50.000

150.000

7.083

40.000

50.000

50.000

50.000

150.000

7.083

40.000

50.000

50.000

50.000

150.000

0

26.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

26.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

26.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

26.000

5.000

5.000

5.000

5.000

3.333.488

1.959.790

3.111.456

4.267.456

1.977.456

880.456

3.243.425

1.953.125

3.085.000

4.171.000

1.901.000

824.000

2.187.831

1.723.125

2.568.000

3.608.000

1.403.000

438.000

0

0

0

20.000

80.000

0

0
0

0
0

0
0

0
20.000

0
80.000

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-07-0047 LC LONČARJEV DOL II. FAZA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

200.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

212.539 01.01.2015

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

700.498 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0245 IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV)

300.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0015 SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0016 SANACIJA LC BLANCA-SELCE

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV

160.000 01.01.2015

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE

209.500 01.01.2019

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0091 OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0094 SANACIJA LC RADNA-LAZE

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0095 REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P.

200.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0002 UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA

200.000 01.01.2025

31.12.2026

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0033 REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA

160.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0028 PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE

45.000 01.01.2025

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0036 UREDITEV TRŽIŠČA

330.000 01.01.2023
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

107.539

5.000

50.000

50.000

0

0

107.539

5.000

50.000

50.000

0

0

458.498

50.000

48.000

48.000

48.000

48.000

458.498

50.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
100.000

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0
0

10.000

0

30.000

30.000

30.000

60.000

10.000

0

30.000

30.000

30.000

60.000

9.500

0

200.000

0

0

0

9.500

0

200.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
0

0
0

0

0

0

0

100.000

100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0

0

0

70.000

90.000

0

0
0

0
0

0
0

0
70.000

0
90.000

0
0

0

0

0

0

45.000

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
45.000

0
0

0

0

130.000

200.000

0

0

0
0

0
0

0
130.000

0
200.000

0
0

0
0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-11-0037 UREDITEV TRGA V BOŠTANJU

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

150.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0040 REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE

160.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0096 SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL

90.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA BIKE

29.695 01.01.2014

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0028 IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE II. FAZA

131.403 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0029 MOSTOVI NA SEVNIČNI

300.000 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

173.949 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0001 SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE

120.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0002 PLOČNIKI PLANINSKA

50.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA

200.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0033 SANACIJA LC 191010 STRANJE-MRZLA PLANINA

50.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0036 SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH

150.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

179.695 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0054 SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0056 SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH

150.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0057 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA

100.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0058 SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK

90.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

240.889 01.01.2020
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
50.000

0
0

0

0

80.000

80.000

0

0

0
0

0
0

0
80.000

0
80.000

0
0

0
0

0

0

90.000

0

0

0

0
0

0
0

0
90.000

0
0

0
0

0
0

9.695

0

20.000

0

0

0

9.695

0

20.000

0

0

0

11.403

0

0

60.000

60.000

0

11.403

0

0

60.000

60.000

0

60.000

0

0

80.000

80.000

80.000

60.000

0

0

80.000

80.000

80.000

23.949

0

0

100.000

50.000

0

23.949

0

0

100.000

50.000

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

101.695

18.000

20.000

20.000

20.000

0

101.695

18.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

100.000

0

0

0

0

50.000

100.000

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

40.000

50.000

0

0

0

0

40.000

50.000

0

0

40.889

0

100.000

100.000

0

0

40.889

0

100.000

100.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

113.960 01.01.2017

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

438.199 01.01.2018

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI

650.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0036 OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI

120.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

1.764.254 01.01.2018

31.12.2022

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0003 UREDITEV KRIŽIŠČA IMPOLJSKI GRABEN-LOKE

200.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

224.500 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

243.500 10.01.2019

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

30.910 01.01.2019

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0031 IZGRADNJA PLOČNIKA V DOLNJEM BREZOVEM-VOLAVCE

100.000 01.01.2025

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0050 SANACIJA LC LOKE- IMPOLJE-PRIMOŽ

160.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0051 REKON. LC TRŽIŠČE-MALKOVEC-SLANČJI VRH-TELČE

300.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0052 ASFALTACIJA KAL-PODKAL-SVINJSKO

100.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

216.104 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

121.200 01.01.2021

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

359.462 01.01.2021
PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

48.960

5.000

30.000

30.000

0

0

48.960
0

5.000
0

30.000
0

30.000
0

0
0

0
0

118.199

120.000

50.000

50.000

50.000

50.000

118.199

120.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

650.000

0

0

0
0

0
0

0
0

426.229
223.771

0
0

0
0

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0
0

0
0

40.000
0

40.000
0

40.000
0

0
0

830.432

933.821

0

0

0

0

158.379
196.918
475.136

118.627
459.314
355.880

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

100.000

0

15.000

9.500

100.000

100.000

0

0

15.000

9.500

100.000

100.000

0

0

43.500

0

100.000

100.000

0

0

43.500

0

100.000

100.000

0

0

30.910

0

0

0

0

0

30.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

80.000

80.000

0

0

0

0

80.000

80.000

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

5.000

11.104

100.000

100.000

0

0

5.000

11.104

100.000

100.000

0

0

101.200

20.000

20.000

20.000

0

0

0
101.200

0
20.000

0
20.000

0
20.000

0
0

0
0

109.462

250.000

0

0

0

0

0
109.462

0
250.000

0
0

0
0

0
0

0
0
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OB110-20-0026 KOMUNALNO OPREMLJANJE PRI HE BOŠTANJ

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

100.000 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

52.000 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

100.700 01.01.2021

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

175.000 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0034 ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

50.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0035 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

80.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0036 KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA

200.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0037 SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE

15.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0050 UREDITEV TRGA V LOKI

170.000 01.01.2023

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

313.216 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

640.406 01.01.2014

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0033 PARKOMAT

46.500 01.01.2015

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

11.500 01.01.2016

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0041 TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINI SEVNICA

400.000 01.01.2023

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

997.699 01.01.2007
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

50.000

50.000

0

0

0

0

50.000

50.000

0

0

30.000

20.000

50.000

0

0

0

30.000

20.000

50.000

0

0

0

12.000

0

20.000

20.000

0

0

12.000

0

20.000

20.000

0

0

5.000

15.700

80.000

0

0

0

5.000

15.700

80.000

0

0

0

5.000

20.000

20.000

150.000

0

0

5.000

20.000

20.000

150.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

0

100.000

50.000

50.000

0

0

0

100.000

50.000

50.000

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

20.000

50.000

50.000

50.000

0

0

20.000

50.000

50.000

50.000

456.622

149.000

196.000

187.000

187.000

245.000

207.216

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

207.216

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

240.406

120.000

50.000

50.000

50.000

100.000

240.406

120.000

50.000

50.000

50.000

100.000

6.500

0

8.000

8.000

8.000

16.000

6.500

0

8.000

8.000

8.000

16.000

2.500

0

9.000

0

0

0

2.500

0

9.000

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

592.699

81.000

81.000

81.000

81.000

81.000

592.699

81.000

81.000

81.000

81.000

81.000

592.699

81.000

81.000

81.000

81.000

81.000
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13029006

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB110-07-0284 PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA

300.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0012 MOST LOG

100.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0085 UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT.

90.000 01.01.2025

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0089 UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO

200.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

101.273 01.01.2016

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0039 NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE

40.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1303
13039001

Železniški promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture

OB110-09-0101 UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE

40.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0051 NADGRADNJA ŽELEZNIŠKE POSTAJE SEVNICA

150.000 01.01.2024

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva

1305
13059001

Vodni promet in infrastruktura
Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

OB110-18-0005 POMOLI

55.000 01.01.2018

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva

1306
13069001

Telekomunikacije in pošta
Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

79.343 01.01.2014

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

28.209 01.01.2021
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

6.273

0

240.000

295.000

230.000

60.000

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0
0

0
0

0
100.000

0
100.000

0
100.000

0
0

0

0

50.000

50.000

0

0

0
0

0
0

0
50.000

0
50.000

0
0

0
0

0

0

0

0

30.000

60.000

0

0

0

0

30.000

60.000

0

0

40.000

80.000

80.000

0

0
0

0
0

0
40.000

0
80.000

0
80.000

0
0

6.273

0

50.000

45.000

0

0

6.273

0

50.000

45.000

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

70.000

70.000

50.000

0

0

0

70.000

70.000

50.000

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

50.000

50.000

50.000

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

15.000

0

20.000

20.000

0

0

75.063

6.665

6.456

6.456

6.456

6.456

75.063

6.665

6.456

6.456

6.456

6.456

72.063

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

72.063

1.456

1.456

1.456

1.456

1.456

3.000

5.209

5.000

5.000

5.000

5.000

3.000

5.209

5.000

5.000

5.000

5.000
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

6.034.386

1.284.958

1.203.556

1.844.360

815.000

455.000

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

5.942.426

1.204.958

982.196

1.613.000

740.000

415.000

340.253

106.286

30.000

30.000

30.000

20.000

138.252

10.000

10.000

10.000

10.000

0

138.252

10.000

10.000

10.000

10.000

0

71.780

63.286

0

0

0

0

71.780

63.286

0

0

0

0

130.221

33.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

178.252 01.01.2013

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0035 CEROD II.

135.066 01.01.2015

31.12.2028

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

243.221 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
15029002

130.221

33.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.602.173

1.098.672

952.196

1.583.000

710.000

395.000

0

0

0

250.000

0

0

0
0

0
0

0
0

125.000
125.000

0
0

0
0

0

0

40.000

30.000

40.000

40.000

0

0

40.000

30.000

40.000

40.000

2.103.502

187.330

113.000

103.000

90.000

80.000

2.103.502

187.330

113.000

103.000

90.000

80.000

31.12.2026

934.900

153.000

150.000

150.000

150.000

150.000

934.900

153.000

150.000

150.000

150.000

150.000

31.12.2026

1.940.414

186.573

115.000

105.000

95.000

85.000

1.940.414

186.573

115.000

105.000

95.000

85.000

70.000

0

30.000

50.000

100.000

0

0
70.000

0
0

0
30.000

0
50.000

0
100.000

0
0

52.200

0

50.000

200.000

0

0

0
52.200

0
0

0
50.000

0
200.000

0
0

0
0

0

0

0

50.000

100.000

0

0
0

0
0

0
0

0
50.000

0
100.000

0
0

66.250

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

66.250

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

50.000

0

0

50.000

100.000

0

50.000

0

0

50.000

100.000

0

164.613

35.000

25.000

25.000

25.000

25.000

164.613

35.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ravnanje z odpadno vodo

OB110-09-0009 KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA

250.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-09-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJ

150.000 01.01.2023

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

2.676.832 01.01.2010

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

1.687.900 01.01.2012
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

2.526.987 01.01.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ

250.000 01.01.2016

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

302.200 01.01.2014

01.01.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0038 KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE

150.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

96.250 01.01.2013

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

200.000 01.01.2015

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

299.613 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

51.370

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

51.370

5.000

10.000

5.000

5.000

5.000

84.843

0

50.000

0

0

0

84.843

0

50.000

0

0

0

72.083

526.768

164.196

0

0

0

0
72.083
0

62.267
111.653
352.848

20.409
33.364
110.423

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12.000

0

200.000

560.000

0

0

12.000
0

0
0

100.000
100.000

280.000
280.000

0
0

0
0

Upravljanje in nadzor vodnih virov

91.960

80.000

221.360

231.360

75.000

40.000

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

91.960

80.000

221.360

231.360

75.000

40.000

0

0

171.360

171.360

0

0

0

0

171.360

171.360

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

31.12.2026

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

20.000

20.000

31.12.2027

10.001

0

10.000

10.000

10.000

20.000

10.001
0

0
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

20.000
0

81.960

80.000

10.000

10.000

5.000

0

81.960

80.000

10.000

10.000

5.000

0

4.869.727

2.079.909

2.285.400

864.000

819.000

861.000

821.779

95.000

121.200

120.000

90.000

100.000

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

81.370 01.01.2017

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO

134.843 01.01.2017

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

762.603 01.01.2018

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA

772.000 01.01.2018

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1504
15049001

OB110-07-0096 UREDITEV STRUGE VRANJSKEGA POTOKA V LONČ. DOLU

342.720 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0007 PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA II, FAZA

90.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0009 PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA

20.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0010 PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA

40.000 01.01.2025
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV

60.001 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

186.960 01.01.2017

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602
16029001

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB110-07-0074 URBANIZEM

668.625 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
16029003

v EUR
Pred L. 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Prostorsko načrtovanje

OB110-07-0004 OPPN PC RADNA

20.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0091 OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ

20.000 01.01.2024
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

368.625

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

368.625

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

368.625

50.000

50.000

50.000

50.000

100.000

453.154

45.000

71.200

70.000

40.000

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

456.954 01.01.2014

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

316.954

20.000

40.000

40.000

40.000

0

316.954

20.000

40.000

40.000

40.000

0

26.200

0

11.200

0

0

0

26.200

0

11.200

0

0

0

85.000

10.000

0

0

0

0

85.000

10.000

0

0

0

0

25.000

5.000

0

0

0

0

25.000

5.000

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

3.208.566

1.802.909

1.839.200

429.000

479.000

541.000

3.153.766

1.781.048

1.774.200

364.000

414.000

426.000

84.278

0

3.000

3.000

3.000

3.000

84.278

0

3.000

3.000

3.000

3.000

31.12.2027

55.984

0

10.000

10.000

10.000

20.000

55.984

0

10.000

10.000

10.000

20.000

31.12.2027

502.335

0

5.000

50.000

50.000

100.000

502.335

0

5.000

50.000

50.000

100.000

336.207

0

80.000

100.000

150.000

200.000

336.207

0

80.000

100.000

150.000

200.000

46.840

9.000

3.000

3.000

3.000

3.000

16.810
30.030

0
9.000

0
3.000

0
3.000

0
3.000

0
3.000

699.560

150.000

50.000

50.000

50.000

0

699.560

150.000

50.000

50.000

50.000

0

20.000

0

30.000

100.000

100.000

100.000

20.000
0

0
0

30.000
0

100.000
0

100.000
0

100.000
0

1.323.562

1.574.048

493.200

0

0

0

133.437
433.980
756.144

199.315
245.281
1.129.452

106.390
192.046
194.764

0
0
0

0
0
0

0
0
0

85.000

48.000

100.000

48.000

48.000

0

85.000

48.000

100.000

48.000

48.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

0
0

0
0

500.000
500.000

0
0

0
0

0
0

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT

37.400 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

95.000 01.01.2019

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

30.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0038 OPPN TRŽIŠČE

20.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

1603
16039001

Komunalna dejavnost
Oskrba z vodo

OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR

96.278 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-10-0030 PROJEKTI VODOVODI

105.984 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

707.335 01.01.2011
PV - Lastna proračunska sredstva

OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

866.207 01.01.2011

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

67.840 01.01.2014

31.12.2026

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

999.560 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0003 UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV

350.000 01.01.2016

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

3.390.169 01.01.2018

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA

329.000 01.01.2021

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0052 UREDITEV VODOVODA LOKA

1.000.000 01.01.2023
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2022

31.12.2023
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
16039003

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Objekti za rekreacijo

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

136.661 01.01.2020

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
16039005

Druge komunalne dejavnosti

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

250.000 01.01.2021

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva

1605
16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje
Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB110-12-0081 NAKUP STANOVANJ

174.941 01.01.2013

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

430.000 01.01.2018

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva

1606
16069001

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
Urejanje občinskih zemljišč

OB110-07-0098 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

243.555 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

307.000 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

315.887 01.01.2018

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0014 KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽANJSKA CESTA-ZAHOD

250.000 01.01.2023
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2025

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

54.800

21.861

15.000

15.000

15.000

15.000

54.800

21.861

15.000

15.000

15.000

15.000

54.800

21.861

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

50.000

50.000

50.000

100.000

0

0

50.000

50.000

50.000

100.000

0

0

50.000

50.000

50.000

100.000

374.941

80.000

135.000

135.000

80.000

160.000

374.941

80.000

135.000

135.000

80.000

160.000

64.941

0

55.000

55.000

0

0

64.941

0

55.000

55.000

0

0

310.000

80.000

80.000

80.000

80.000

160.000

310.000

80.000

80.000

80.000

80.000

160.000

464.442

102.000

190.000

180.000

170.000

60.000

464.442

102.000

190.000

180.000

170.000

60.000

133.555

0

30.000

30.000

20.000

30.000

133.555

0

30.000

30.000

20.000

30.000

187.000

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

187.000

50.000

30.000

30.000

30.000

30.000

143.887

52.000

80.000

20.000

20.000

0

143.887

52.000

80.000

20.000

20.000

0

0

0

50.000

100.000

100.000

0

0

0

50.000

100.000

100.000

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4004
17

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

4.923.000

23.500

2.000

500.000

502.000

502.000

2.000

23.500

2.000

500.000

502.000

502.000

2.000

23.500

2.000

500.000

502.000

502.000

2.000

23.500

2.000

0

2.000

2.000

2.000

23.500

2.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

500.000

500.000

500.000

0

0

0

500.000

500.000

500.000

0

1.680.925

313.360

1.116.000

2.051.000

451.000

276.000

Ohranjanje kulturne dediščine

68.500

20.000

100.000

200.000

0

0

Nepremična kulturna dediščina

68.500

20.000

100.000

200.000

0

0

58.500

5.000

0

0

0

0

58.500

5.000

0

0

0

0

10.000

15.000

100.000

200.000

0

0

10.000

15.000

100.000

200.000

0

0

250.382

32.000

206.000

316.000

316.000

16.000

139.698

25.000

50.000

10.000

10.000

10.000

139.698

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

139.698
0

25.000
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

10.000
0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

110.684

7.000

156.000

306.000

306.000

6.000

110.684

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

110.684

7.000

6.000

6.000

6.000

6.000

0

0

150.000

300.000

300.000

0

0

0

150.000

300.000

300.000

0

1.362.043

261.360

810.000

1.535.000

135.000

260.000

1.360.043

261.360

810.000

1.535.000

135.000

260.000

1.006.212

105.000

500.000

800.000

0

0

0
1.006.212

0
105.000

100.000
400.000

400.000
400.000

0
0

0
0

50.953

0

10.000

10.000

10.000

10.000

50.953

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Dejavnost zdravstvenih domov
31.500 01.01.2019

31.12.2026

1.500.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

63.500 01.01.2020

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

325.000 01.01.2021

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva

1803
18039002

Programi v kulturi
Umetniški programi

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

204.698 01.01.2017

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-16-0061 ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV

40.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

133.684 01.01.2007

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0117 KULTURNA DVORANA V SEVNICI

750.000 01.01.2023

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Po L. 2025

2.278.000

OB110-21-0048 NADGRADNJA ZD SEVNICA

18029001

Leto 2025

4.534.897

PV - Lastna proračunska sredstva

1802

Leto 2024

4.387.593

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

18

Leto 2023

2.373.360

Primarno zdravstvo

17029001

Leto 2022

4.455.955

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

v EUR
Pred L. 2022

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

2.871.212 01.01.2014

31.12.2024

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

90.953 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

300.215 01.01.2017

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV

769.022 01.01.2017

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0015 POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNEM DOMU

160.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0039 UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM

105.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0040 ŠPORTNI PARK KRMELJ

310.000 01.01.2022

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0049 OGREVANJE SEVNIŠKEGA BAZENA

215.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
18059002

Programi za mladino

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

2.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

19

IZOBRAŽEVANJE

1902
19029001

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Vrtci

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

671.128 01.01.2007

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva

1903
19039001

Primarno in sekundarno izobraževanje
Osnovno šolstvo

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

3.852.027 01.01.2010

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0033 TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM.

10.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE

3.027.490 01.01.2020

31.12.2023

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

6.135.000 01.01.2020

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

1.079.000 01.01.2020

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0041 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ

65.000 01.01.2022
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2023

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

116.215

9.000

35.000

35.000

35.000

70.000

116.215

9.000

35.000

35.000

35.000

70.000

186.662

132.360

90.000

90.000

90.000

180.000

186.662

132.360

90.000

90.000

90.000

180.000

0

0

10.000

150.000

0

0

0

0

10.000

150.000

0

0

0

5.000

50.000

50.000

0

0

0

5.000

50.000

50.000

0

0

0

10.000

100.000

200.000

0

0

0

10.000

100.000

200.000

0

0

0

0

15.000

200.000

0

0

0

0

15.000

200.000

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.751.530

2.058.000

2.771.593

1.981.897

1.325.000

4.645.000

471.128

100.000

20.000

20.000

20.000

40.000

471.128

100.000

20.000

20.000

20.000

40.000

471.128

100.000

20.000

20.000

20.000

40.000

471.128

100.000

20.000

20.000

20.000

40.000

2.280.402

1.958.000

2.751.593

1.961.897

1.305.000

4.605.000

2.162.027

1.953.000

2.746.593

1.956.897

1.300.000

4.600.000

1.952.027

400.000

300.000

300.000

300.000

600.000

1.952.027

400.000

300.000

300.000

300.000

600.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

60.000

624.000

1.696.593

646.897

0

0

0
60.000

0
624.000

450.000
1.246.593

646.897
0

0
0

0
0

95.000

40.000

0

1.000.000

1.000.000

4.000.000

95.000

40.000

0

1.000.000

1.000.000

4.000.000

55.000

724.000

300.000

0

0

0

55.000

724.000

300.000

0

0

0

0

15.000

50.000

0

0

0

0

15.000

50.000

0

0

0
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-21-0046 REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

150.000 01.01.2022

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
19039002

Glasbeno šolstvo

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

143.375 01.01.2007
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2026

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

150.000

400.000

0

0

0

0

150.000

400.000

0

0

0

118.375

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

118.375

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

118.375

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
4005
10

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

Leto 2022

4.276.764

700.984

834.728

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

1.028.117

547.371

679.547

224.178

0

4.000

0

0

0

834.728

0

4.000

0

0

0

834.728

0

4.000

0

0

0

834.728

0

4.000

0

0

0

834.728

0

4.000

0

0

0

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.367.842

195.815

344.000

18.000

8.000

5.000

Program reforme kmetijstva in živilstva

1.367.842

195.815

344.000

18.000

8.000

5.000

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

838.728 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

11

v EUR
Pred L. 2022

1102
11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

160.278 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

713.334 01.01.2009

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

47.745 01.01.2020

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

122.060 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

115.862 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

97.784 01.01.2008

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

110.998 01.01.2015

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

172.403 01.01.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0024 RIBE IN MI

200.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0025 VODA JE VIR ŽIVLJENJA

5.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0055 RAZVOJ PAMETNIH VASI

20.000 01.01.2023
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

793.357

55.000

58.000

5.000

5.000

5.000

134.278

13.000

13.000

0

0

0

134.278

13.000

13.000

0

0

0

633.334

40.000

40.000

0

0

0

633.334

40.000

40.000

0

0

0

25.745

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.745

2.000

5.000

5.000

5.000

5.000

567.292

138.815

284.000

13.000

3.000

0

118.060

2.000

2.000

0

0

0

118.060

2.000

2.000

0

0

0

95.862

10.000

10.000

0

0

0

95.862

10.000

10.000

0

0

0

89.784

6.000

4.000

0

0

0

89.784

6.000

4.000

0

0

0

96.998

5.000

3.000

3.000

3.000

0

96.998
0

5.000
0

3.000
0

3.000
0

3.000
0

0
0

166.588

5.815

0

0

0

0

85.519
81.070

5.815
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

200.000

0

0

0

0
0

0
0

60.000
140.000

0
0

0
0

0
0

0

0

5.000

0

0

0

0
0

0
0

2.000
3.000

0
0

0
0

0
0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

50.000

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

7.192

2.000

2.000

0

0

0

7.192

2.000

2.000

0

0

0

7.192

2.000

2.000

0

0

0

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0
0

30.000
70.000

30.000
70.000

30.000
70.000

30.000
70.000

0
0

520.318

105.000

185.000

85.000

85.000

80.000

520.318

105.000

185.000

85.000

85.000

80.000

OB110-20-0028 ZDRAVO JEM

50.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0026 LOKALNO JE POVEZOVALNO

100.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0047 NAMAKANJE

10.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
11029003

Zemljiške operacije

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

11.192 01.01.2017

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva

12
1206

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

400.000 01.01.2022

31.12.2025

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cestni promet in infrastruktura

1302
13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

937.741 01.01.2017

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

122.577 01.01.2016

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva

14

v EUR
Pred L. 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

GOSPODARSTVO

1402
14029001

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

240.348 01.01.2007

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

594.314 01.01.2009

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

36.200 01.01.2018

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

58.735 01.01.2019
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024

417.741

100.000

180.000

80.000

80.000

80.000

417.741

100.000

180.000

80.000

80.000

80.000

417.741

100.000

180.000

80.000

80.000

80.000

102.577

5.000

5.000

5.000

5.000

0

102.577

5.000

5.000

5.000

5.000

0

102.577

5.000

5.000

5.000

5.000

0

1.553.877

296.265

335.117

284.371

436.547

139.178

761.208

118.265

188.117

37.371

1.547

4.178

761.208

118.265

188.117

37.371

1.547

4.178

210.348

15.000

15.000

0

0

0

210.348

15.000

15.000

0

0

0

484.314

60.000

50.000

0

0

0

484.314

60.000

50.000

0

0

0

22.200

7.000

7.000

0

0

0

22.200

7.000

7.000

0

0

0

42.454

4.632

5.824

5.824

0

0

42.454

4.632

5.824

5.824

0

0
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Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

503

0

10.000

0

0

0

503
0

0
0

3.000
7.000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

30.000

0

0

0
0

0
0

0
0

10.000
20.000

0
0

0
0

1.389

463

463

463

463

926

1.389

463

463

463

463

926

0

0

80.000

0

0

0

0

0

80.000

0

0

0

0

19.830

19.830

1.084

1.084

3.252

0

19.830

19.830

1.084

1.084

3.252

0

11.340

0

0

0

0

0
0

3.904
7.436

0
0

0
0

0
0

0
0

792.668

178.000

147.000

247.000

435.000

135.000

792.668

178.000

147.000

247.000

435.000

135.000

534.483

30.000

20.000

20.000

20.000

20.000

534.483
0

30.000
0

20.000
0

20.000
0

20.000
0

20.000
0

158.969

41.000

15.000

15.000

15.000

15.000

158.969

41.000

15.000

15.000

15.000

15.000

94.216

5.000

7.000

7.000

0

0

94.216

5.000

7.000

7.000

0

0

5.000

2.000

5.000

5.000

0

0

5.000

2.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

100.000

300.000

0

0

0

0

100.000

300.000

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0
0

30.000
70.000

30.000
70.000

30.000
70.000

30.000
70.000

30.000
70.000

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0

3.904

60.000

60.000

50.000

0

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0

3.904

60.000

60.000

50.000

0

0

3.904

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

OB110-19-0005 VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA

10.503 01.01.2020

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0006 REVITALIZACIJA TEMATSKIH POTI

30.000 01.01.2024

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

4.167 01.01.2019

31.12.2027

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-20-0032 OBRT KOT NEKOČ

80.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0027 KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA POSAVJE

45.080 01.01.2022

31.12.2028

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0028 DIGIVODA

11.340 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

644.483 01.01.2015

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

259.969 01.01.2017

31.12.2026

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

113.216 01.01.2017

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

17.000 01.01.2019

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-19-0049 DEPADANSE LISCA

400.000 01.01.2024

31.12.2025

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0029 VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES

500.000 01.01.2022

31.12.2026

PV - Transfer iz državnega proračuna
PV - Lastna proračunska sredstva

15

v EUR
Pred L. 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

1502
15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB110-19-0054 TRAJNOST VAROVANJA OKOLJA

20.000 01.01.2023
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2024
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE

Vrednost
projekta*

Začetek
Konec
financiranja financiranja

3.904 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva
15029002

Ravnanje z odpadno vodo

OB110-20-0001 ZELENI KARAVANING

150.000 01.01.2023
PV - Lastna proračunska sredstva
PV - EU sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2025

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

0

3.904

0
0

1.344
2.560

0
0
0
0

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

50.000

50.000

50.000

0

0

50.000

50.000

50.000

0

0
0

50.000
0

50.000
0

50.000
0

0
0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5000
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

21.856 01.01.2009

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA

1.549 01.01.2014

31.12.2017

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

51.904 01.01.2007

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP

74.439 01.01.2015

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0014 JP 872975 GRADEC - ČANJSKA GORA

47.000 01.01.2023

31.12.2024

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0015 JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE

29.508 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-21-0016 JP 872903 SELCE - KRAJNA BRDA

30.000 01.01.2023

31.12.2023

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-10-0035 JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA

32.483 01.01.2011

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA

3.172 01.01.2021
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

202.371

30.508

47.000

30.000

0

0

25.805

0

0

0

0

0

25.805

0

0

0

0

0

25.805

0

0

0

0

0

21.856

0

0

0

0

0

21.856

0

0

0

0

0

3.949

0

0

0

0

0

3.949

0

0

0

0

0

174.395

29.508

47.000

30.000

0

0

174.395

29.508

47.000

30.000

0

0

141.912

29.508

47.000

30.000

0

0

51.904

0

0

0

0

0

51.904

0

0

0

0

0

90.008

0

0

0

0

0

90.008

0

0

0

0

0

0

0

17.000

30.000

0

0

0

0

17.000

30.000

0

0

0

29.508

0

0

0

0

0

29.508

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

32.483

0

0

0

0

0

2.172

1.000

0

0

0

0

2.172

1.000

0

0

0

0

2.172

1.000

0

0

0

0

2.172

1.000

0

0

0

0

2.172

1.000

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5001
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

3.828 01.01.2013

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva
06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-11-0069 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

1.595 01.01.2011

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ

240.254 01.01.2013

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0044 JR BOŠTANJ

11.742 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Komunalna dejavnost

1603
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

250.870 01.01.2013

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039003

Programi v kulturi
Ljubiteljska kultura

OB110-07-0154 OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ

88.122 01.01.2007

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
18039005

Drugi programi v kulturi

OB110-15-0021 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG

9.050 01.01.2016

01.01.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA

10.154 01.01.2017
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2017

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

615.615

0

0

0

0

0

5.423

0

0

0

0

0

5.423

0

0

0

0

0

3.828

0

0

0

0

0

3.828

0

0

0

0

0

3.828

0

0

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

1.595

0

0

0

0

0

251.995

0

0

0

0

0

251.995

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

240.254

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

11.742

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

250.870

0

0

0

0

0

107.326

0

0

0

0

0

107.326

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

88.122

0

0

0

0

0

19.204

0

0

0

0

0

9.050

0

0

0

0

0

9.050

0

0

0

0

0

10.154

0

0

0

0

0

10.154

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

5002
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-12-0046 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

1.100 01.01.2013

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ

18.249 01.01.2016

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ

5.172 01.01.2014

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ

52.374 01.01.2007

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

15.063 01.01.2009

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

37.206 01.01.2010
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2018

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

129.363

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

1.100

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

18.249

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

5.172

0

0

0

0

0

104.842

0

0

0

0

0

67.636

0

0

0

0

0

67.636

0

0

0

0

0

52.574

0

0

0

0

0

52.574

0

0

0

0

0

15.063

0

0

0

0

0

15.063

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0

37.206

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5003
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS LOKA

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

580

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

4.500

0

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4.500

0

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
580 01.01.2020

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-21-0019 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS LOKA

4.500 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS

256.244 01.01.2011

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2023

0

OB110-20-0011 NAKUP OPREME KS LOKA

13

Leto 2022

272.894

0603

07

v EUR
Pred L. 2022

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA

11.571 01.01.2015
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

4.500

0

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

256.244

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0

11.571

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5004
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS PRIMOŽ

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0

3.500

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

0

3.500

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

155.773

0

0

0

0

0

31.607

3.000

0

0

0

0

31.607

3.000

0

0

0

0

31.607

3.000

0

0

0

0

31.607

3.000

0

0

0

0

31.607

3.000

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
3.500 01.01.2017

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

3.500 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI

155.773 01.01.2009

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2023

6.500

OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ

13

Leto 2022

190.880

0603

07

v EUR
Pred L. 2022

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

34.607 01.01.2014
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5005
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS SEVNICA

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

4.835

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

5.000

5.000

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000

5.000

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave
4.835 01.01.2007

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

10.000 01.01.2021

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA

85.301 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

59.969 01.01.2013

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

291.137 01.01.2015

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA

23.000 01.01.2018

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2023

27.000

OB110-07-0283 NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME

13

Leto 2022

469.243

0603

07

v EUR
Pred L. 2022

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA

20.000 01.01.2022
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

0

0

0

459.408

0

0

0

0

0

459.408

0

0

0

0

0

436.408

0

0

0

0

0

85.301

0

0

0

0

0

85.301

0

0

0

0

0

59.969

0

0

0

0

0

59.969

0

0

0

0

0

291.137

0

0

0

0

0

291.137

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

23.000

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
18

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

KS STUDENEC

193.188

0

0

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

191.188

0

0

0

0

0

191.188

0

0

0

0

0

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS SEVNICA

2.000 01.01.2022

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

149.775 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

21.405 01.01.2014

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
13029003

Urejanje cestnega prometa

OB110-07-0191 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST

5.008 01.01.2007

31.12.2014

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-13-0075 JR STUDENEC

15.000 01.01.2014

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2023

2.000

18059001

13

Leto 2022

0

1805

5006

v EUR
Pred L. 2022

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0053 UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC

2.000 01.01.2013
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2013

171.180

0

0

0

0

0

149.775

0

0

0

0

0

149.775

0

0

0

0

0

21.405

0

0

0

0

0

21.405

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

5.008

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5007
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS ŠENTJANŽ

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

12.918

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

40.000

0

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

587.387

0

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

12.918 01.01.2010

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME

40.000 01.01.2016

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

13

Leto 2022

640.305

0603

07

v EUR
Pred L. 2022

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302
13029002

Cestni promet in infrastruktura
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

587.387 01.01.2007
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

Stran 27 od 30

Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5008
13

Začetek
Konec
financiranja financiranja

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

753.374

6.000

0

0

0

0

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

674.215

0

0

0

0

0

674.215

0

0

0

0

0

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

669.665 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0031 IZGRADNJA JR

4.550 01.01.2012

31.12.2013

PV - Lastna proračunska sredstva

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

OB110-15-0026 OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE

10.000 01.01.2016

31.12.2016

PV - Lastna proračunska sredstva
16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

13.300 01.01.2019

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

18

Leto 2022

KS TRŽIŠČE

1302

16

v EUR
Pred L. 2022

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803
18039005

Programi v kulturi
Drugi programi v kulturi

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

61.860 01.01.2009
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2022

669.665

0

0

0

0

0

669.665

0

0

0

0

0

669.665

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

4.550

0

0

0

0

0

18.300

5.000

0

0

0

0

18.300

5.000

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

8.300

5.000

0

0

0

0

8.300

5.000

0

0

0

0

8.300

5.000

0

0

0

0

60.860

1.000

0

0

0

0

60.860

1.000

0

0

0

0

60.860

1.000

0

0

0

0

60.860

1.000

0

0

0

0

60.860

1.000

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5009
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS ZABUKOVJE

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

4.300

0

0

0

0

0

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

3.000

0

0

0

0

0

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.000

0

0

0

0

0

LOKALNA SAMOUPRAVA
Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
4.300 01.01.2014

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

0703
07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB110-21-0025 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE

3.000 01.01.2021

31.12.2021

PV - Lastna proračunska sredstva

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP

369.235 01.01.2007

31.12.2019

PV - Lastna proračunska sredstva
13029004

Cestna razsvetljava

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

15.500 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva

16

Leto 2023

0

OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

13

Leto 2022

434.748

0603

07

v EUR
Pred L. 2022

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603
16039002

Komunalna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA

20.000 01.01.2013

31.12.2018

PV - Lastna proračunska sredstva
OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE

22.247 01.01.2016
PV - Lastna proračunska sredstva

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

31.12.2019

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

0

0

384.735

0

0

0

0

0

384.735

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

369.235

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

15.500

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

42.713

0

0

0

0

0

20.466

0

0

0

0

0

20.466

0

0

0

0

0

22.247

0

0

0

0

0

22.247

0

0

0

0

0
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Vrednost
projekta*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
5010
06

Začetek
Konec
financiranja financiranja

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB110-16-0013 NAKUP OPREME

1.230 01.01.2017

31.12.2020

PV - Lastna proračunska sredstva

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029004

Cestna razsvetljava

OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO

834 01.01.2015

31.12.2015

PV - Lastna proračunska sredstva

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805
18059001

Šport in prostočasne aktivnosti
Programi športa

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

13.235 01.01.2016

31.12.2022

PV - Lastna proračunska sredstva

Skupaj NRP:

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

PV-EU

PV - EU sredstva

PV-LS

PV - Lastna proračunska sredstva

PV-TDP

PV - Transfer iz državnega proračuna

Skupaj PV - Proračunski viri

OBČINA SEVNICA - Predlog proračuna

v EUR
Pred L. 2022

Leto 2022

Leto 2023

Leto 2024

Leto 2025

Po L. 2025

14.299

1.000

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

1.230

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

834

0

0

0

0

0

12.235

1.000

0

0

0

0

12.235

1.000

0

0

0

0

12.235

1.000

0

0

0

0

12.235

1.000

0

0

0

0

12.235

1.000

0

0

0

0

32.454.113

9.433.781

13.351.572

12.877.408

8.266.326

9.251.957

1.312.350

1.848.176

1.055.187

425.000

0

0

30.575.297

7.145.396

11.356.586

10.919.281

7.406.326

8.721.957

566.466

440.209

939.799

1.533.126

860.000

530.000

32.454.113

9.433.781

13.351.572

12.877.408

8.266.326

9.251.957
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•
•
•
•

Zagotoviti sredstva za projektiranje
projektiranje skupnih čistilnih naprav, pripraviti projektno dokumentacijo
dokumentacijo
za prijavo na razpise.
razpise.
Urediti področje malih čistilnih naprav, sofinanciranje izgradnje, poiskati prehodne rešitve za
območja, kjer izgradnja kanalizacije ni predvidena oziroma sofinanciranje ni upravičeno.
upravičeno.
Pripraviti študijo
študijo čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
nameri
ameri za izgradnjo skupnih
Spodbujati je potrebno gospodinjstva, naj se združujejo v n
skupnih MČN
(področja Loka, Račica, Kladje, Blanca)
Blanca).

V pristojnosti Občine Sevnica je izdelava projektne dokumentacije in izgradnje javnega kanalizacijskega
omrežja s pripadajočimi čistilnimi napravami. Na območju Občine Sevnica imamo trenutno zgrajene
naslednje čistilne naprave v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica: Centralna čistilna naprava Sevnica na
Logu, čistilna naprava Orehovo, skupna čistilna naprava Dolnje Brezovo, čistilna naprava Kompolje, RČN
Bazga v Gabrijelah, RČN na Studencu, RČN na Lisci.
V pripravi so naslednje investicije: pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt Kanalizacija za odvod
komunalne odpadne vode na območju naselja Krmelj (faza pridobivanja mnenj; za čistilno napravo
Krmelj je gradbeno dovoljenje že pridobljeno); pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt
kanalizacija in rastlinska čistilna naprava Loka (faza pridobivanja mnenj); pridobivanje gradbenega
dovoljenja za projekt kanalizacija rastlinska čistilna naprava Blanca (faza pridobivanja mnenj);
kanalizacija in rastlinska čistilna naprava Šentjanž (faza IDZ – variantne rešitve).
Občina Sevnica je pristopila k postopnem reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz območjih, ki
ne bodo vključena v gradnjo javne kanalizacije in skupnih čistilnih naprav (primer dobre prakse v
občinskem in slovenskem merilu je naselje Kamenica). To so predvsem območja razpršene poselitve in
manjših naselij, ki niso določena za skupne sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda v državnem
operativnem programu. Prvi pogoj za uspešno realizacijo je skupni konsenz stanovanjskih objektov in v
takšnem primeru Občina Sevnica lahko pristopi k pripravi projektne dokumentacije.
Od leta 2010 Občina Sevnica vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MČN) za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot)
v občini Sevnica za stanovanjske objekte izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne
kanalizacije. Upravičenec do sofinanciranja MKČN je tudi lastnik objekta v območju aglomeracije, za
katerega bi bila potrebna izvedba kanalizacijskega priključka, daljšega od 100 metrov, ali bi gradnja
kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerno velik strošek. V razpisu je možnost sofinanciranja
tudi skupnih MKČN za dva ali več stanovanjskih objektov.
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Občina Sevnica na dokončano investicijo dobave in vgradnje
MČN povrne 50 % primerljive vrednosti investicije. Namen je lastnikom obstoječih stanovanjskih
objektov pomagati pri sanaciji neurejenega odtekanja hišnih odpadnih voda v podtalje ter spodbujati
varovanje okolja in vodnih virov. Sofinanciranje za male komunalne čistilne naprave se odobri na podlagi
popolne vloge za stanovanjske objekte na območjih, kjer po Operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica ni predvidena
gradnja javne kanalizacije s skupno čistilno napravo. Na razpis se lahko prijavijo lastniki obstoječih
stanovanjskih hiš, ki so že realizirali navedene posege, in sicer vgradili malo čistilno napravo ali zgradili
nov hišni kanalizacijski priključek skladno s soglasjem izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala
Sevnica. V občini Sevnica je bilo doslej iz občinskega proračuna sofinanciranih 182 MČN.
S 1. januarjem 2020 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 91/19). Vlada je v decembru 2020
sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Skladno z novo zakonodajo
je Občina Sevnica v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Sevnica pristopila k pripravi novega Operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica. Operativni
program, ki bo nadomestil Novelacijo študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na
območju občine Sevnica in jo je občinski svet sprejel leta 2014, bo na podlagi analize stanja na področju

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določil ukrepi za izpolnjevanje zahtev glede
opremljenosti oziroma izboljšanje stopnje opremljenosti z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode. V novem operativnem programu bodo za posamezna območja preverjene
različne rešitve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na podlagi analize teh rešitev bo za posamezne
aglomeracije izbrana optimalna rešitev. Operativni program je v fazi priprave, v dokumentu bodo
obravnavane tudi različne pobude in zaznane problematike. Trenutno potekajo usklajevanja med
Občino Sevnica in Komunalo d.o.o. Sevnica. Operativni program bo v obravnavan na eni od prihodnjih
sej Občinskega sveta Občine Sevnica.
•
•
•

Podan je predlog za povečanje
povečanje sredstev za šport.
šport.
Glede na povišanje prihodkov na ravni celotnega proračuna naj se poviša tudi del
del sredstev za
dejavnost športa.
športa.
Podana je pobuda za proučitev možnost financiranja ali sofinanciranja zimskih in letnih občinskih
lig.
lig.

Sredstva se povečajo za izvedbo razpisa za šport, in sicer za tekmovalni šport v znesku 40.000 evrov.
Občinske lige so sofinancirane iz javnega razpisa za šport. Organizacijo pa lahko prevzamejo posamezno
društvo ali pa KŠTM.

•

Podano je vprašanje, zakaj se je povišala splošna proračunska rezervacija.
rezervacija.

Splošna proračunska rezervacija se glede na veljavni proračun ne spreminja. Splošna proračunska
rezervacija deluje kot sklad, kar pomeni, da se ob potrebi po koriščenju njenih sredstev le-ta najprej
prerazporedijo na ustrezen konto in postavko, šele nato se lahko ta del sredstev obremeni s
predobremenitvijo in računom. Na tak način se splošna proračunska rezerva tekom leta zmanjšuje iz
planirane višine 150.000 evrov navzdol. Kadarkoli med letom pa se njen preostanek odraža v veljavnem
proračunu.

•

Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka drugi
drugi operativni
operativni odhodki za delovanje OU.
OU.

Proračunska postavka drugi operativni odhodki vsebuje različne odhodke, ki se delijo na naslednje
konte:
• RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se
zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov v letu 2021.
• TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu ter plačilo obratovalnih
stroškov za stanovanje.
• NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE
Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v
Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati počitniških
kapacitet.
• ODŠKODNINE ZARADI SODNIH POSTOPKOV
Na podlagi sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, VII Pg 2228/2019 z dne
20.5.2021, je Občina Sevnica dolžna Republiki Sloveniji, zanjo Ministrstvu za javno upravo, Tržaška
21, p. Ljubljana plačati odškodnino v skupnem znesku 521.177,14 EUR, in sicer najkasneje do
31.12.2025. Prvi obrok je bil poravnan MJU 15.6.2021 v skupnem znesku 52.117,72 EUR. Drugi obrok
v višini 125.000,00 se predvideva plačati v letu 2022.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
Občina Sevnica za potrebe izvedbe protokolarnih dogodkov sklene s posamezniki pogodbo za
izvedbo avtorske storitve, ki se izplačajo preko Avtorske agencije za Slovenijo.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah, organizacije
zlatih porok in druge podobne storitve.
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se jim
izplača mesečna nagrada skladno z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna
izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske uprave.
V primeru izkazanega interesa zaposlenih po dodatnem izobraževanju, se skladno s Pravilnikom o
izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju na Občini Sevnica in internim razpisom zaposlenim
sofinancira dodatno izobraževanje.
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH
V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin, notarske
potrditve pogodb ter notarski zapisi.
V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev
odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih, zadeve Cerod, Radio Sevnica,
odškodninske zadeve ...). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le
odvetnik.
Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti
cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za revizijo.
Občina Sevnica bo za leto 2022 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki bo izbran na podlagi
izvedenega evidenčnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so posamezniki
izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev odškodnine za služnosti
oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer dogovor z lastniki ni mogoč.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač, vodenju gotovinskega
računa ter plačil preko POS terminala.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet
nepremičnin glede na sklenjene pravne posle.
PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi kvote
za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V preteklih letih je
na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v podjetju INDE d.o.o. na
podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega sodelovanja z delavcem in
potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v sprejemni pisarni in arhiviranju,
izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge postavke
(zavarovanje ARAG, izkaznice, izdelavo ključev, refundacije, PIS, druge spletne objave…). Iz tega konta
se plača tudi članarina vključenosti Občine Sevnica v Skupnost občin Slovenije.
Sredstva na kontu drugi operativni odhodki so namenjena tudi pomoči društvom za ureditve
prostorov ali nakup opreme, ki je nujno potrebna za njihovo delovanje.
•

Podano je vprašanje, kaj pomeni postavka odškodnine
odškodnine zaradi sodnih postopkov.
postopkov.

Konto odškodnine zaradi sodnih postopkov je del proračunske postavke druge operativni odhodki, na
katerem so zagotovljena sredstva za plačilo odškodnine Republiki Sloveniji, zanjo Ministrstvu za javno
upravo, Tržaška 21, p. Ljubljana, v skupnem znesku 521.177,14 EUR, in sicer najkasneje do 31. 12. 2025,
na podlagi sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, VII Pg 2228/2019 z dne 20. 5.
2021. Gre za končani pravdni postopek tožeče stranke Republike Slovenije proti toženi stranki Občini
Mokronog-Trebelno in drugim konzorcijskimi občinam, ki se je končal s podpisom sodne poravnave, v
zvezi katere je odločal Občinski svet Občine Sevnica na 3. dopisni seji, ki je potekala dne 26., 27., 28. in
29.4.2021. Prvi obrok odškodnine je bil poravnan Ministrstvu za javno upravo 15.6.2021 v skupnem
znesku 52.117,72 EUR. Drugi obrok v višini 125.000,00 se predvideva plačati v letu 2022.

•

Podano je vprašanje, kaj
kaj pomeni 85.000 EUR za upravljanja bazena.
bazena.

Občina Sevnica je lastnica bazena s pripadajočim zemljiščem in objekti, upravljavec pa je KŠTM Sevnica.
Obseg stroškov za delovanje bazena se v predlogu proračuna glede na preteklost ne spreminja; prej so
bili le-ti opredeljeni v sklopu transferov zavodu KŠTM Sevnica, sedaj pa so del proračuna Občine Sevnica.
Podpisana je nova upravljavska pogodba, ki je usklajena z Zakonom o stvarnem premoženju (Uradni list
RS, št. 11/18 in 79/18). Na njeni podlagi bo upravljavec z objektom upravljal v imenu in za račun lastnice;
prihodki od uporabnin (vstopnine) ter najemnin bodo prihodki Občine Sevnica, ravno tako bodo
neposredno na občinski proračun vezani tudi odhodki. KŠTM v finančnem načrtu za prihodnje leto ne
bo več načrtoval prihodkov in odhodkov v vezi obratovanja tega objekta. Na tak način se bo vsebinska
vloga upravljavca okrepila, obenem pa zasledujemo cilj gospodarnega ravnanja ter stroškovnega
optimiziranja pri opravljanju tržne dejavnosti na objektu.

•
•
•
•

•

Podan je pomislek, zakaj plačati 500.000
500.000 EUR za odpravo napake pri projektu stadiona;
stadiona; naj
naj stroške
krije tisti, ki je zanjo odgovoren.
odgovoren.
Predlagana je nova lokacijo za stadion, na lokaciji stadiona pa naj se uredijo dodatna parkirišča,
parkirišča,
preostala sredstva naj se namenijo izgradnji kulturne dvorane.
Predlog, da se sredstva namesto za sanacijo terena za izgradnjo stadiona raje namenijo za
kulturno dvorano Sevnica;
Sevnica; atletska steza je realna potreba, nogometno igrišče pa ne.
Namesto predvidenega stadiona (sredstev za stabilizacijo) je predlagana ureditev športnega
parka; preostali delež v proračunu za stabilizacijo brežine sredstev pa bi se lahko namenil še za
športni park Krmelj. Potreb za nogometno igrišče ni.
Nogometno igrišče ni potrebno, atletska steza pa vsekakor.

Objekt stadiona in drugih spremljajočih objektov je v prostor umeščen na podlagi soglasij odbora za
šport in občinskega sveta. Obseg je definiran z veljavnim OPPN, v katerem je opredeljena tako prostorska
umestitev kot ocena stroškov gradnje.
V času priprave terena je prišlo do zdrsa dela zemljine. Pripravljena je projektna dokumentacija za
dodatno stabilizacijo terena s pilotno steno, ki je bila predlagana tudi z OPPN. Trenutno stanje je, da se
je plazišče umirilo in dodatnih zdrsov v zadnjem letu ni bilo.
Tudi glede na to, da ob veliki finančni zahtevnosti projekta trenutno ni na voljo dodatnih državnih ali
evropskih virov, predlagamo, da se v letu 2022 večjih aktivnosti na območju bodočega stadiona z
atletsko stezo ne načrtuje. V predlogu proračuna pa so sredstva rezervirana za ureditev športne površine
pri OŠ Sava Kladnika v Sevnici, za športno igrišče pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in še za nekaj drugih
športnih objektov.

Sredstva pa se v predlogu proračuna ohranjajo za nujno varnost oziroma za minimalno izvedbo
stabilizacije in ureditev površine.

•
•

Sanacija povezovalne poti
poti Log–
Log–Radna naj se izvede v prvi polovici leta 2022 (ne samo projektna
dokumentacija), saj gre za zelo nevaren odsek
Nujna je
je ureditev povezave Lukovec–
Lukovec–Log.
Log.

Idejno projektno dokumentacijo za ureditev manjkajočega odseka povezovalne poti je Občina Sevnica
pridobila leta 2016. Na osnovi projektnih pogojev je bilo ugotovljeno, da bi bilo za ureditev potrebno
zgraditi armirano-betonsko konzolno konstrukcijo dolžine 400 metrov ter prestaviti odsek glavne ceste,
za kar je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo in planirati sredstva. Glede na predvidena
znatna sredstva, ki bi jih terjala prestavitev glavne državne ceste in ustrezen poseg v območje
akumulacijskega jezera, gre za ekonomsko neupravičeno investicijo za sam občinski proračun.
DRSI ima v svojih proračunskih planih projekt »Sava-Krka bike«, v okviru katerega so predvidene tudi
aktivnosti za povezavo posameznih odsekov in Občina je preko RRA Posavje, ki koordinira medobčinski
projekt, posredovala prioritete za ureditve na našem območju, med katerimi je navedena povezava
prednostna.
•
•

Predlog, naj se doda postavka za pripravo idejne zasnove za cestno povezavo Boštanj–
Boštanj–Mokronog.
Predlog, da občina aktivno pristopi k posodobitvi in umestitvi hitre ceste proti Ljubljani po vzoru
drugih občin, saj je ta povezava gonilo razvoja.
razvoja.

Ena od dolgoročnih prioritet Občine Sevnica je izboljšava državne cestne povezave Boštanj–Mokronog–
Trebnje. V ta namen je bil v maju 2020 sklican širši sestanek županov in poslancev Mirnske doline, kjer
je bilo ugotovljeno, da si tudi ostale občine prizadevajo za izboljšanje stanja. Na sestanku na DRSI na to
temo v septembru 2020 je bilo dogovorjeno, da bo direkcija naročila IDZ za posodobitev tega
prometnega koridorja ceste in predloge deviacij na obstoječi trasi. Občine pa sodelujejo v postopkih
prostorskega umeščanja na spremenjenih delih trase. Dogovorjeno je, da bo organiziran terenski ogled.
Direkcija RS bo rekonstrukcijo trase umestila v NRP kot posamezne odseke.

•

Uredita naj se zadnji dve ulici v Dolenjem Boštanju (kanalizacija, cesta).

Sanacije kanalizacije na območju Boštanja potekajo usklajeno z drugimi ureditvami, glede na potrebe po
sanaciji na posameznem območju. Kanalizacijski sistem je bil v zadnjem obdobju bistveno izboljšan.
Za sanacijo kanalizacije na tem območju je bil izdelan projekt št. 13/13/06-1, v decembru 2013 in
pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-355/2013/8 z dne 14. 1. 2014. Del predvidenih sanacij (tri ulice)
je bil že izveden v letu 2020. Pred nadaljevanjem aktivnosti za nadaljnjo prenovo kanalizacije v Dolenjem
Boštanju bo Občina Sevnica v naslednjem letu naročila izvedbeno dokumentacijo za izvedbo in pridobila
oceno predvidene investicije.

•

V proračunu ni predvidenih sredstev za projektiranje in urejanje Boštanja
Boštanja.

Za ureditev dela območja starega jedra Boštanja je bila v mesecu juniju 2019 izdelana idejna zasnova.
Predlogi načrtovanih ureditev in posegov so bili predstavljeni in usklajeni s KS Boštanj.
Občina Sevnica je za ureditev v Boštanju izvedla več projektov, med drugim odkup in rušitev hiše na
naslovu Boštanj 24 (Sušinski), ureditev geodetskih razmerij in lastniškega stanja pri TVD Partizan in
Gasilskem društvu Boštanj. Za leto 2022 so v zvezi ureditev v Boštanju predvidena sredstva za odkup
objekta na naslovu Boštanj 25, s čimer se bodo dodatno pridobile proste površine.

V sklopu urejanja Boštanja je v načrtu urediti vpadnico v Boštanj iz priključka državne ceste pri Gramatu.
Gre za občinsko kategorizirano lokalno cesto LC 372381 HE Boštanj–Boštanj. Na navedeni cesti so bile
izvedene posodobitve cestišča v sklopu izvedbe kanalizacije Pugelj, nato je bil saniran plaz in cestišče ter
postavljena varovalna cestna ograja. Za celovito ureditev cestišča z ustreznimi elementi pa bo Občina
Sevnica v letu 2022 naročila izdelavo idejne zasnove, na podlagi katere bo mogoče pristopiti k nadaljnjim
korakom.
Aktivnosti za projektiranje ceste Boštanj–Gramat se bodo pričele v okviru rednega dela občinske uprave.
•

Zagotoviti sredstva za igrišče pri OŠ Šentjanž in novo cesto v Češnjicah
ešnjicah.
ah.

Občina Sevnica je v zadnjih desetih letih vložila v objekt OŠ Šentjanž sredstva za izgradnjo nove
telovadnice, kuhinje z jedilnico, kurilnice in ostale prostore za izvajanje šolskega pouka. Projekt igrišča
je vezan na izvedbo ceste Šentjanž–Glino.
V sklopu rekonstrukcije odseka regionalne ceste Šentjanž-Glino je predvidena preureditev križišča pri
OŠ Šentjanž in izvedba novega priključka za Češnjice. Razpis za gradnjo je napovedan za leto 2022.
Občina je v ta namen že izvedla prestavitev kapele.
V predlogu proračuna so predvidena sredstva za ureditev državne ceste in sredstva za pričetek urejanja
športnih površin pri osnovni šoli.
•

Pobuda za rešitev težave z odlaganjem
odlaganjem odpadne folije od bal.
bal.

V državah članicah EU obstajajo različne rešitve ravnanja z odpadno folijo, tudi v Sloveniji je rokovanje z
odpadno folijo znotraj občin urejeno na različne načine. Čeprav država z zakoni varujejo okolje,
obnašanje oziroma odzivi ljudi pogosto ne sledijo zakonom. V Sloveniji ni enotnega pristopa glede
ravnanja z odpadno folijo; vsaka občina oz. komunalno podjetje ima to urejeno drugače. Uporaba folije
v kmetijstvu iz leta v leto narašča. Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod
klasifikacijsko številko 02 01 04. V občini Sevnica je na podlagi telefonske ankete ugotovljeno, da cca. 60
% kmetijskih gospodarstev daje folijo med mešane komunalne odpadke, 20 % jih ločuje in daje med
plastično embalažo, 20 % je neevidentiranega oz. z vidika okolja neprimernega ravnanja z odpadno
folijo. V sistemu ravnanja z odpadki, odpadno folijo prevzemajo predelovalci, ki folijo prevzemajo
brezplačno v kolikor je le ta neonesnažena. Sicer je oddaja odpadne folije iz kmetijstva plačljiva,
prevzemajo jo distributerji, zbiralci oz. družbe za ravnanje z odpadki (Dinos, Surovina, Ekol ...).
Na pobudo in v sodelovanju s Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije, je bila v mesecu oktobru
organizirana delavnica na temo: Kam z odpadno folijo na kmetiji? Ob prisotnosti predstavnikov več
kmetijskih gospodarstev iz območja Šentjanža in predstavnikom komunale je bilo dogovorjeno, da se
odpadna folija začasno skladišči na posameznem kmetijskem gospodarstvu in se po dogovoru na
določen dan organizira kontejnersko zbiranje folije ter v nadaljevanju v sodelovanju z Občino Sevnica in
Komunalo Sevnica organizira in stroškovno optimizira odvoz ter predaja zbranih folij pooblaščenemu
prevzemniku.

•

Pobuda za širitev mreže defibrilatorjev v KS Šentjanž še na Brunk.
runk.

Občina defibrilatorje namešča glede na potrebe in na podlagi strokovne ocene zdravstvene stroke.
Trenutno je na območju občine Sevnica v javni mreži 31 defibrilatorjev. Glede na dogovor z Zdravstvenim
domom Sevnica bo poskušala v mrežo vključiti defibrilator na Brunku z dodatno umeščenimi sredstvi.
Potrebno pa je izpostaviti še, da je velika potreba po vključitvi posameznikov v mrežo prvih
posredovalcev, kar je pri reševanju življenj bistvenega pomena.

•

Podano je vprašanje glede pomena drugih
drugih izrednih
izrednih nedavčnih prihodkov v višini 113.000 (indeks
povišanja 202).
202).

Na prihodkovni konto drugi izredni nedavčni prihodki knjižimo prihodke, ki jih na preostale predpisane
prihodkovne konte ne moremo, saj tja ne sodijo po vsebini in razlagi posameznega podkonta oziroma
njegove matične skupine. Tako smo tja v preteklosti knjižili nakazilo JZ Lekarna iz naslova preteklih
dobičkov, vračila štipendij, plačila cestnih nadomestil prevoznikov, vračila pravdnih stroškov, doplačila
zaposlenim k kupnini za službene mobitele, vračila sredstev iz razpisa iz strani društev, zavarovalniške
odškodnine, pogodbene kazni, prihodki vodnega povračila za vodovode, ki niso v upravljanju Komunale
d.o.o., sofinancerska sredstva javnih zavodov k dogovorjenim dobavam, vračila subvencij, vračila
založenih sredstev našim PPU in drugo. Konto je skupna evidenca navedenih vsebin Občine Sevnica in
Krajevnih skupnosti in vsako leto variira.

•
•

Pobuda k sledenju projektom, ki bi sledili brezogljični
brezogljični družbi (pridobivanje sredstev EU).
EU).
Okrepiti področje ee-mobilnosti; načrt elektrifikacije, carcar-sharing, ee-skiroji itd.

Evropska unija in celoten svet sta pod pritiskom klimatskih sprememb, sprememb gibanja na trgu
energije, sprememb gibanja na trgu surovin. Te hitre spremembe tudi od nas, kot lokalnega okolja,
terjajo sledenje in prilaganje z ukrepi tudi na lokalni ravni, ter da so ti usklajeni z globalnimi ukrepi.
Evropska unija nas z različnimi programi vabi in poziva k ukrepanju, hkrati pa omogoča finančna sredstva
za uresničevanja teh ciljev na različnih področjih, od energetske sanacije javnih objektov, delovanja
energetske pisarne od leta 2012, krepitve področja e-mobilnosti.
Občina Sevnica se zaveda, da je e-mobilnost globalni trend. Urbana mobilnost je v današnjih časih, ko
se ljudje zavedajo, da prihaja v našem prostoru do podnebnih sprememb, nujna za zmanjšanje
ogljičnega odtisa. V večjih mestih smo priča zapiranju mestnih središč za vozila na dizelski ali bencinski
pogon in tudi pri nas v večjih mestih že razmišljajo v tej smeri. Zavedati pa se moramo, da je e-mobilnost
del gospodarske dejavnosti, ki se vzpostavlja in deluje na trgu. Občina Sevnica je vzpostavila s pomočjo
partnerjev že več polnilnic za polnjenje električnih avtomobilov, ki so nujne toda nerentabilne. Občina
Sevnica želi v letu 2022 vzpostaviti izposojo javnih električnih koles v mestu Sevnica. Za začetek bi se
izgradile štiri točke, kjer bi se vršila izposoja koles. To je eden izmed ukrepov, kako naše občane
spodbuditi za vožnjo po mestu z električnimi kolesi in ne z avtomobili in tako prispevati k zniževanju CO2.
Električna kolesa bodo zanimiva tudi na območjih, kjer je zaradi pomanjkanja parkirišč težje parkirati.
Javni zavod KŠTM je v okviru projekta Ride&bike na 5 lokacijah uredil postajališča za kolesarje, kjer je
možnost tudi polnjenja električnih koles. Zavod Kultiza v Sevnici je prepoznal električne skiroje kot
poslovno priložnost in z njo zagnal novo turistično storitev. Z električnim skirojem in aplikacijo na
mobilnem telefonu igraje vabi na ogled turistične destinacije.
Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V letu 2022 Občina
Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s pomočjo Eko sklada ali
katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne elektrarne na javnem objektu. Za
izvedbo navedenega je v predlogu proračuna za leto 2022 je planiranih 30 tisoč evrov.

•

Pobuda, naj se z EU sredstvi
sredstvi razvija digitalizacija
digitalizacija občine.

Inovativne rešitve na področju digitalizacije občin omogočajo boljše upravljanje, komuniciranje, aktivno
reševanje problemov, hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih
nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov. Digitalizacija občine tako prinaša boljše
storitve, manj birokracije, denarni prihranek, večjo interaktivnost in transparentnost ter večjo
vključenost in boljšo kakovost življenja občanov.

Občina Sevnica je v letu 2020 pristopila k konzorciju Digitalno Posavje za skupen nastop na razpisu
Pametna mesta in skupnosti Ministrstva za javno upravo. S partnerskimi občinami iz regije Posavje ter
pridruženima občinama Mokronog-Trebelno in Mirna je sooblikovala skupno vizijo digitalne preobrazbe
in na razpis prijavila projekt v vrednosti 500.000 EUR za vzpostavitev platforme za implementacijo in
povezovanje pametnih rešitev, ki je osnova za prehod v pametno lokalno skupnost. Ministrstvo za javno
upravo je v septembru 2021 razpis razveljavilo, zato projekt ni bil realiziran. Kljub temu pa Občina
Sevnica stremi k implementaciji različnih uporabnih pametnih rešitev in išče druge vire financiranja za
tovrstne projekte. Do konca leta 2021 pa bo Strategija za digitalno preobrazbo občine Sevnica
pripravljena za nadaljnjo obravnavo.

•

Zagotoviti sredstva za so
sofinanciranje zamenjave azbestne
azbestne kritine,
kritine, ustanoviti namenski sklad.

Občina Sevnica ima skupaj s Komunalo Sevnica do te okoljske problematike zelo zaveden odnos. Kot
primer dobre prakse na tem področju pa lahko izpostavimo, da je po naravni ujmi avgusta 2020
Komunala Sevnica skupaj z občino pomagala z odvozom salonitne kritine, s tem pa rešili tudi del
okoljskega problema. Te kritine je bilo okrog 200 ton, opravljen je bil izredni prevoz na podjetje Cerod.
Financiranje odvoza in deponije je bilo zagotovljeno iz sredstev občinskega proračuna za naravne
nesreče v vrednosti okrog 70.000 evrov.
Tudi v bodoče bo temu področju namenjena posebna pozornost. Načrtovane so aktivnosti za podporo
in pomoč občanom, ki se odločijo za odstranitev azbestne kritine, in sicer po podobnem, že
vzpostavljenem sistemu odvoza kosovnega odpada, ob predhodni najavi.
•

Izdelati projekt za ureditev središča
središča Tržišča, pripraviti OPPN.

V letu 2021 je bil izveden odkup stavb in zemljišč, izvedla se je rušitev stare šole v Tržišču in vile pod njo
na ovinku. Po odkupu Ermanove hiše sledi izdelava geodetskega načrta širšega območja nepozidanih
stavnih zemljišč vključujoč tudi cesto proti cerkvi, na podlagi katerega bo izdelana projektna naloga za
izdelavo IZP (projektna dokumentacija za pridobivanje projektnih in drugih pogojev), s katero bomo
preverili možnost umestitve novih stanovanjskih stavb v to območje z ureditvijo dostopnih poti in
umeščanja potrebne infrastrukture, ter širitev in rekonstrukcijo ceste. Namen strokovne podlage IZP je
začrtati smer poselitve, ki jo bomo uskladili z lastniki zemljišč in KS Tržišče. Sredstva za izdelavo IZP, OPPN
in spremljajočih dokumentov so namenjena v proračunu za leto 2022.
Občina Sevnica je za ureditev središča Tržišče v preteklih letih odkupila več objektov ter nekaj od teh
tudi že porušila. V letu 2021 je bila podpisana kupna pogodba še za objekt Tržišče 31 (Erman), za katero
se v letu 2022 zagotovijo sredstva za odkup objekta ter rušitev slednjega. S tem bo Občina Sevnica
pridobila zemljišče ob lokalni cesti LC 372231, Tržišče–Malkovec–Slančji vrh–Telče.

•
•

Urediti turistično–
turistično–rekreativno kolesarsko pot Krmelj–
rmelj–Tržišče
ržišče–Malkove
alkovec z namenom razvoja
razvoja
turizma in zagotovitve varnosti
varnosti.
Predlog za ureditev povezovalne poti Krmelj–
Krmelj–Tržišče.
Tržišče.

Projektna dokumentacija za ureditev kolesarske in sprehajalne poti na odseku Krmelj–ŽP Tržišče je v
izdelavi in bo predvidoma dokončana do konca leta. Projekt bomo skušali pripraviti in prijaviti za
sofinanciranje s področja EU podpor za ukrepe trajnostne mobilnosti.
Nadaljnje prometno urejanje oziroma vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture bo prav tako
pripomoglo z izboljšanju prometne varnosti tudi za kolesarje.
•

Sanacija
anacija cest v Zgornjih
Zgornjih in Spodnjih Vodalah
odalah,
ah, cesta Slančji Vrh–
Vrh–Krsinji
Krsinji Vrh
Vrh in cesta Telče
elče.

Odseki cest Zgornje in Spodnje Vodale, ceste Slančji Vrh–Krsinji Vrh in cesta skozi Telče so normalno
prevozne. Zaradi starosti cestišča se na vozišču pojavljajo poškodbe, ki se v zimskem času zaradi soljenja
in pluženja cestišča še povečujejo. Za rekonstrukcijo ceste Telče so v proračunu za leto 2022
zagotovljena sredstva za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije. Zagotovljena proračunska sredstva
ob vseh ostalih investicijah ne omogočajo načrtovanje sanacij celotnih odsekov lokalnih cest. V sklopu
rednega vzdrževanja Občina Sevnica pristopa k izvedbi manjših vzdrževalnih del na odsekih lokalnih cest,
tudi navedenih, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

•

Urediti žarn
žarno
arno steno
steno in prostor za raztros pepela na pokopališču v Tržišču.

Občina Sevnica je z Javnim podjetjem Komunalo d.o.o. Sevnica s 1. 1. 2020 prevzela v upravljanje
pokopališča v Sevnici, med drugim tudi pokopališče v Tržišču. S strani Krajevne skupnosti Tržišče smo
prejeli potrjeno idejno zasnovo za izgradnjo žarne stene v Tržišče. Na podlagi slednje je Občina Sevnica
naročila izdelavo celotne projektne dokumentacije za gradnjo. Ob oddaji dokumentacije na Upravno
enoto Sevnica je bilo ugotovljeno, da projekt ni bil usklajen z lastniki sosednjih zemljišč, zato se je
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja zavlekel. Projektno dokumentacijo je Občina Sevnica
uskladila z lastniki, tako da konec leta 2021 pričakujemo gradbeno dovoljenje za gradnjo žarne stene in
ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Tržišče, izvedba investicije v celoti se planira v letu
2022, za kar so v predlogu proračuna predvidena finančna sredstva.
•

Predlog, naj se občina aktivno vključi v postopek odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo
sanacije ceste Šentjanž–
Šentjanž–Glino

Občina Sevnica se je na pobudo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo vključila v postopke
družbe GEAS, ki pridobiva zemljišča za DRSI. Po posredovanju Občine sta dva lastnika že podpisala
pogodbe za odstop zemljišč. Pregled stanja odprtih zadev je naslednji:
Parcele – vse k.o. Šentjanž

Stanje

Predlog

755/4, 754/4, 753/2, 744/6,
744/2, 743/2, 743/3

Se strinjata s posegom, za zemljišče
nasproti šole in kapelice (755/4) želi
odškodnino kot za stavbno zemljišče
(čeprav je kmetijsko)

DRSI bo sklical terenski
ogled

Nimajo pisne korespondence, samo
telefonsko
685/2

Posredovan odgovor na pripombe
odvetniku, ni odgovora

Geas pridobi odgovor
odvetnika

751

Lastnica je v Belgiji

Preveriti pri novem
lastniku, ali je sploh
sklenjena pogodba, ki je
sposobna v vknjižbo v ZK

Parcelo naj bi odkupil drug lastnik,
prepisa v ZK še ni
744/4

Solastnica 3211/5400, ostalo je že RS
Ne strinja se s cenitvijo
22. 9. 2021 so ji poslali odgovor cenilca
in dopolnjeno pogodbo

Občina je posredovala pri
lastniku za podpis
pogodbe, kar je bilo tudi
že obljubljeno

•

•

Predlog za ureditev starega mestnega jedra Sevnice (javna razsvetljava, sanacija asfalta proti
Gobovcam); pobuda za celovit razvoj starega mestnega jedra (pregled predlogov, podanih na
okrogli mizi).
mizi).
Prelog za celovito projektno ureditev starega mestnega jedra Sevnice,
Sevnice, in ne le Slomškovega doma.
doma.

Na tem območju je predvidena dograditev kanalizacijskega omrežja, ki je uvrščena v projekt »Odvajanje
in čiščenje v porečju spodnje Save – Občina Sevnica, izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici«. Za
obravnavan poseg je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je sofinanciran iz sredstev
Evropske kohezijske politike. Ob gradnji kanalizacije na tem območju se bo izvedla tudi instalacija za
javno razsvetljavo in se obnovil pločnik.
Območje Sevnice je bilo poseljeno že v prazgodovini, in sicer je bilo prvič omenjeno leta 1275 z nemškim
imenom Liehtenwalde, trške pravice pa je dobila leta 1322. Kraj s približno 5000 prebivalci je leta 1952
postal mesto in občinsko središče. Sevniško staro mestno jedro je kot celota zaščiteno, da pa bo ostalo
živo, potrebuje določene ureditve in posodobitve. Občina Sevnica želi poudarili zgodovinsko vrednost
sevniškega jedra, zato je pristopila tudi k izdelavi konservatorskega načrta za prenovo starega sevniškega
mestnega jedra, ki je potreben zaradi sodobnih potreb mestnega razvoja, hkrati pa omogoča možnost
prilagajanja kulturni dediščini in preveri tudi smiselnost lokacij za umeščanje morebitnih novih objektov
ter opredeli njihove vsebine in morebitne vplive.
Vseslovenski problem so prazna mestna središča, ki so bila nekdaj bogata s svojo kulturno in obrtno
dediščino in so številnim prinašala delovna mesta, saj so bile v delo vključene celotne družine (otroci,
starejši, ženske), ki so delovali v vseh sferah delovanja obrtne in meščanske družbe. Tudi sevniško
mestno središče prinaša podobno zgodbo, saj se je trend poslovanja obrtnikov, ki so pomenili življenje
mesta, prenesel v trgovske centre, poslovne cone.
Občina Sevnica je leta 2013 s projektom Posavska špajza pričela z ureditvijo dela Trškega dvorca in
obnovo nadaljevala v letu 2020 v okviru projektov Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti in Riba je
in. Prostori so bili obnovljeni pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po prenovi Trškega
dvorca se je Turistično informativna pisarna iz novega dela Sevnice preselila v prenovljene prostore
starega mestnega jedra, kjer s svojo prekrasno zgodovino vabi turiste in obiskovalce. Celotni obnovljeni
prostori so namenjeni izvajanju turistične dejavnosti, ki je v domeni javnega zavoda KŠTM Sevnica.
Občina Sevnica izvaja projekt ureditve brivsko-frizerskega salona Kreutz. Objekt je občina odkupila lani,
s ciljem dolgoročne zaščite kulturne dediščine in bodoče obogatitve turistično-tržne ponudbe starega
mestnega jedra Sevnice. Ureditveni poseg je usmerjen v muzejsko prezentacijo salona ter ohranitev
njegove posebne narave in družbenega pomena. Gre namreč za prvi frizerski salon v Sevnici, ki ga je leta
1900, na tedanjem naslovu Sevnica ob Savi številka 5, zdaj Glavni trg, ustanovil Dragotin Karl Kreutz.
S pomočjo projektov želimo vrniti življenje v mesta in ozavestiti lokalno prebivalstvo o pomenu
ohranjanja kulturne in obrtne dediščine, z všečnimi aktivnostmi, ki bodo skozi projekt privabljale turiste.
Veseli in ponosni pa smo tudi, da se v staro mestno jedro vračajo različne podjetniške dejavnosti.
Za območje urejanja starega mestnega jedra Sevnice (nov upravni center), smo v letu 2007 pričeli
postopek priprave prostorskega akta, ki pa je bil po odločitvi občinskega sveta pred sprejemom odloka
(zaradi zmanjšanja potreb javnih služb in ocene svetnikov, da je obravnavan del nezadostno usklajen s
širšim starotrškim prostorom in bodočimi načrtovanimi ureditvami v širšem območju Sevnice), s
sklepom ustavljen (Uradni list RS, št. 48/14, objavljen dne 27. 6. 2014).
V istem uradnem glasilu je bil nato objavljen sklep o postopku priprave OPPN za del starega mestnega
jedra Sevnice, s katerim smo ponovno pričeli s postopkom umeščanja novih vsebin v območju
Slomškovega doma z iskanjem rešitev za urejanje mirujočega prometa za uporabnike javnih storitev in
prebivalcev starega mestnega jedra.

Izbrani izvajalec Savaprojekt d.d. je pred pričetkom izdelave OPPN izdelal idejno zasnovo ureditev v
celotnem starotrškem jedru. Zasnova je bila predstavljena in jo je potrdil tudi občinski svet. Idejna
zasnova je bila podlaga za nadaljevanje postopka priprave OPPN. K načrtovanim ureditvam z OPPN v
območju državnih prostorskih načrtov, smo od Vlade RS prejeli soglasje za načrtovanje (privezi in pomoli
za čolne, pontoni, brod …).
V usmeritvah za izdelavo OPPN, smo od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Celje, prejeli
pogoj, da je potrebno pred izdajo smernic izdelati Konservatorski načrt za prenovo starega mestnega
jedra Sevnice (samo analitični del), s katerimi bomo preverili in ovrednotili obstoječi stavbni fond in
stanje objektov v starem mestnem jedru Sevnice.
LUZ d. d je izdelal analitični del konservatorskega načrta (KNP) za prenovo, katerega je ZVKDS, OE Celje
potrdil. Za nadaljevanje postopka priprave OPPN pa so zahtevali še izdelavo načrtovalskega dela KNP,
kar pomeni, da mora Občina za vsak posamezni objekt opredeliti njegov namen, dejavnost, status.
Občina Sevnica je dvakrat objavila poziv za zbiranje pobud poslovnih subjektov v občini, če so
zainteresirani za umeščanje oz. širitev svoje dejavnosti v staro trško jedro, vendar odgovorov nismo
prejeli. OPPN je zato trenutno v mirovanju, dokler ne bo izkazan nadaljnji interes javnosti ali poslovnih
subjektov glede razvoja.
Ne glede na to pa, kot je razvidno iz zgornjih opisov, pa Občina Sevnica obnavlja posamezne objekte v
svoji lasti po individualnih postopkih z vsemi potrebnimi soglasji.

•
•

Predlog za izgradnjo kulturne dvorane
dvorane v Sevnici.
evnici.
Sevnica potrebuje kulturno dvorano, mogoče je tudi pridobiti EU
EU sredstva za njeno gradnjo.
gradnjo.

Po Odloku o ureditvenem načrtu Sevnica–Stari center–centralne dejavnosti URN 32 (območje Trga
svobode) je na območju za HTC-jem predvidena izgradnja kulturnega doma. V letu 2016 je bil na tem
območju opravljen odkup stanovanjske hiše in na tem mestu vzpostavljeno makadamsko parkirišče. Za
potrebe umestitve objekta že tečejo pogovori o možnostih za odkup stanovanjske hiše na naslovu Trg
svobode 41, Sevnica, v proračunu za leto 2022 pa so predvidena tudi sredstva za del kupnine.
•

Pripraviti projekte za prijavo na razpise.
razpise.

Vlada RS je sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih
sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova
evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji
na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja. V okviru razvojnih
področij bo Republika Slovenija začela z izvajanjem strateškega dela Načrta za okrevanje in odpornost
predvidoma v naslednjem letu. V okviru Ministrstev se pričakuje objava razpisov za črpanje evropskih
sredstev. Občina Sevnica se zaveda pomena pridobivanja evropskih sredstev in njihove dodane
vrednosti, ki prispevajo k razvoju našega okolja. Občina Sevnica bo tako spremljala ter preučila
objavljene evropske razpise in pripravila projekte za izvedbo. Prijave projektov bodo potekale v skladu s
programskimi, vsebinskimi, finančnimi ter razpisnimi pogoji samih razpisov.
Občina Sevnica se zaveda pomena pridobivanja evropskih sredstev in njihove dodane vrednosti, ki
prispevajo k razvoju našega okolja. Občina Sevnica, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti, Javno podjetje Komunala d.o.o., Družinski inštitut Zaupanje, Ribiška družina Sevnica,
osnovne šole Občine Sevnica, Društvo univerza za tretje Življenjsko obdobje Sevnica, Društvo kmetic
Sevnica, Mini kraljestvo in ostali sodelujejo ter izvajajo prijave na razpise iz finančnih perspektiv. V
nadaljevanju podajamo pregled dosedanjih pozitivnih prijav projektov, v obdobju 2007-2021, v katerih
sodelujejo navedene institucije:

-

Ureditev vodovoda v Občini Sevnica
Omrežje cest v Občini Sevnica
Kanalizacija Log
Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo
Gradnja vrtca v Krmelju
Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju
Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov
Sanacija okolice gradu Sevnica
Energetska sanacija Osnovne šole Krmelj s telovadnico
Energetska sanacija Osnovne šole Boštanj
Energetska sanacija Zdravstvenega doma Sevnica
Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Sevnica
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž
Energetska sanacija podružnične šola Loka
Energetska sanacija podružnične šole Studenec
Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika
Posavska špajza
Turistično informativne table območja občine Sevnica
Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah
Gradnja širokopasovnega omrežja v občini Sevnica
Celostna prometna strategija Občine Sevnica
Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P.
Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste: parkirišče pri Ž.P.
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja
Najboljša riba je posavska riba
Ribe na šolskih krožnikih
Riba je in
Olje nekoliko drugače
Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti
Pločniki Tržišče-Mostec
Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju
Ribe na naravovarstvenem območju
Pametne vasi za jutri
Zeleno Posavje – za naravo in zdravje
Ride&Bike II
Rast(išče) sreče
Modra frankinja žametno vino Posavja
Modra frankinja-žametno vino regije Posavje
WIFI4EU
Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov
Povezani s Savo
Zelena doživetja Posavja (ReviZen)
Mar nam je za skupnost
Od ribiča do graščaka
Turizem v zidanicah I
Turizem v zidanicah II
Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

-

RDO - Regionalna destinacijska organizacija
Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje
Posavje polno priložnosti - 3P
e-Gradovi Posavja
Centri interpretacije zavarovanih območij
Z ribami do zdravja
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici
Hidravlična izboljšava v občini Sevnica

•

Poiskati ustrezen prostor za vadbo kulturnih društev
društev (pevske, folklorne skupine), s katerim bi
upravljal KŠTM Sevnica.

Občina Sevnica zasleduje delovanje kulturnih društev predvsem preko vsakoletnega razpisa za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture. V zadnjih petih letih nismo zasledili s strani društev težav
z izvajanjem vadb v javnih prostorih. Društva koristijo predvsem kulturne domove in gasilske domove v
občini, včasih tudi šolske objekte ali pa druge javne objekte.

•

Za uredite
ureditev ceste na Vrhu nad Boštanjem naj se pripravi vsaj projekt.
projekt.

Občina Sevnica je v letošnjem letu naročila izdelavo Idejne zasnove za rekonstrukcijo ceste z dograditvijo
pločnika skozi naselje Vrh pri Boštanju. V idejni zasnovi bodo predstavljene dve varianti poteka pločnika.
Potreben je konsenz krajanov, odstop tangiranih zemljišč in določitev za eno od s strani Občine Sevnica
predlaganih rešitev, čemur bo sledilo naročilo izdelave Izvedbenega načrta rekonstrukcije ceste z
ureditvijo pločnikov.

•

Urediti parkirišče
parkirišče pri OŠ Boštanj

V naslednjem letu je predvidena izdelava dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj za novo
parkirišče pri OŠ Boštanj. Sredstva so v proračunu za leto 2022 za ta namen predvidena.

•

Predlog za ureditev igrišča oz. atletske steze v sklopu športnega parka Krmelj

Občina Sevnica je v letošnjem letu v Športnem parku Krmelj uredila tenis igrišče, ki bo javno in
brezplačno za uporabo, prestavljeno je bilo tudi odbojkarsko igrišče. V nadaljevanju bo urejeno balinišče
in umeščena atletska steza. V letu 2022 se bo pripravila projektna dokumentacija za izvedbo faznih
ureditev, k čemer bo občina sledila v naslednjih letih.

•

Čimprejšnja sanacija most
mostu
ostu čez Hinjo,
Hinjo, ker gre za zelo obremenjen in nevaren odsek

Projektna dokumentacija za ureditev dveh mostov čez Hinjo v Krmelju je v izdelavi in bo predvidoma
dokončana v začetku prihodnjega leta. Na tej osnovi bo možno tudi realno planirati nadaljnje
investicijske aktivnosti.

•

Ureditev javne
vne razsvetljave
razsvetljave na relaciji Krmelj–
rmelj–Gabrijele

Za razsvetlitev pločnika na relaciji Krmelj–Gabrijele je Občina Sevnica v letošnjem letu pridobila oceno
investicije. Ker je pločnik ob lokalni cesti je potrebno upoštevati Pravilnik o gradnji cest. Za osvetlitev te
relacije skladno s pravilnikom bi investicija presegla 50.000 evrov, razsvetljava pa bi bila
predimenzionirana za svoj namen.
Frekvenca pešcev je v nočnem času na tem območju majhna. Zato se Občina Sevnica trenutno dogovarja
z društvom Temno nebo za izdelavo načrta javne razsvetljave za osvetlitev pločnika, kjer bi bila
razsvetljava sprojektirana racionalno in bi hkrati še vedno zagotavljala zadostno osvetljenost pločnika za
sprehajalce.
Hkrati sta na tem območju v pripravi še dva projekta, ki ju bo potrebno upoštevati pri ureditvi
razsvetljave: nova osnovna šola v Krmelju in projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dveh obstoječih
premostitev potoka Hinja v Krmelju, kjer je prav tako predvidena cestna razsvetljava.

•

Izvesti dokončno rušitev stare hiše (Krmelj 38),
38), komunalno urediti območje, ki bo primerno za
gradnjo.
gradnjo.

Priprava dokumentacije in rušitev objekta bosta predvidoma izvedena v letu 2022. Po rušitvi se bo
pristopilo k pripravi celovitega projekta za prostorsko ureditev na tem območju.

•
•

Sanacija ceste Hinjce–
Hinjce–Ogorelce–
Ogorelce–Kamenško, vsaj na posameznih odsekih.
odsekih.
Predlog za ureditev stare ceste Mrtovec, do Deželaka (bivalna enota), gre za ureditev 200200metrskega odseka.

V obeh primerih gre za odseka kategoriziranih javnih poti. Upravljanje in vzdrževanje javnih poti bo z
novim pravilnikom od 1. 1. 2022 dalje preneseno na Javno podjetje Komunala Sevnica, obnove pa bodo
potekale skladno z letnimi izvedbenimi načrti, ki bodo pripravljeni v sodelovanju med Komunalo Sevnica
in krajevnimi skupnostmi.

•
•

Ureditev cest
cestne
estne in komunalne infrastrukture
infrastrukture v KS Loka.
Loka.
Sanacija ceste Loka–
Loka–Račica.
Račica.

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo državne ceste in gradnjo površin za pešce na odseku Loka–
Račica je v izdelavi. Razpis za gradnjo je s strani Direkcije RS za infrastrukturo napovedan za leto 2023.
Občina Sevnica je za namen projekta ureditev državne ceste aktivno pristopila k pridobivanju potrebnih
zemljišč na predmetnem območju. V preteklih letih je bilo odkupljenih že nekaj zemljišč z objekti, in sicer
na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 91 (leta 2018), na naslovu Račica 26 (leta 2019) in na naslovu Račica
28 (leta 2020). Občina Sevnica je vse objekte tudi že porušila. V letu 2022 pa je predviden tudi odkup
objekta na naslovu Račica 5, p. Loka pri Zidanem Mostu (stanovanjski objekt z gospodarskim objektom),
s čimer se pridobi dodatne površine za predmeten državni projekt ureditve te državne ceste.
Sredstva so v predlogu proračuna za leto 2022 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za
sanacijo makadamskega odseka lokalne ceste Žirovnica–Radež. Zaradi ozkosti cestišča so potrebne
razširitve z ureditvijo odvodnjavanja zalednih kot površinskih voda, ureditev brežin ter sanacijo cestišča
z asfaltacijo.
Gradnja cevovodov in objektov za zagotavljanje vodooskrbe bo v okviru projekta Hidravlične izboljšave
vodovodnih sistemov potekala tudi na območju KS Loka. Projekt se izvaja s pomočjo Kohezijskih sredstev

in bo zaključen v letu 2023. Na področju vodooskrbe pa je poleg tega projekta pripravi projektna
dokumentacija za ureditev vodovodnega sistema Čelovnik.

•

Ureditev vodovoda
vodovoda Okroglice,
kroglice, Slap in priprava študije za ureditev vodooskrbe na tem območju.
območju.

Vodooskrba na območju Okroglic se trenutno izvaja kot zasebni vodovodni sistem. Del območja Okroglic
je vključen v izvedbi projekta »Izgradnje hidravlične izboljšave v občini Sevnica«, ki zajema izgradnjo
glavnega voda odseka Sevnica–Breg. Na tem odseku se bo gradil glavni vodovodni vod s pripadajočimi
objekti, ki so potrebni za nemoteno oskrbo s pitno vodo. Izgradnja vodovoda bo potekala iz obstoječega
prečrpališča Dolna na Cirje in Razbor vse do Okroglic. Projekt se bo zaključil v letih 2022–2023.
Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija za ureditev vodovodnega sistema Čelovnik, medtem ko
se na območju Okroglic tam živeči še niso odločili za ta korak. Za ureditev iz zasebno v javno vodo oskrbo
na omenjenem območju je potrebno soglasje s strani vodovodnega odbora Okroglice. Takoj ko bo ta
korak urejen, je smiselno pristopiti v pripravo študije za ureditev vodo oskrbe na območju Okroglice in
Slap.

•

Za rekonstrukcijo LC Poklek–
Poklek–Blanca
Blanca 20 tisoč evrov ne bo dovolj, je zelo obremenjena s tovornim
prometom..
prometom

Sredstva v izpostavljeni višini so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev odseka
ceste Blanca–Poklek.

•

Zagotoviti sredstva za umestitev pločnika ob LC Blanca–
Blanca–Poklek mimo žage, saj gre za zelo nevaren
odsek.
odsek.

Za umestitev pločnika na odseku lokalne ceste Blanca–Poklek bo Občina Sevnica naročila izdelavo Idejne
zasnove, na podlagi katere bodo pridobljena mnenja in smernice za izdelavo projekta in umestitev
pločnika. Na podlagi izdelane idejne zasnove in nato pridobljenih soglasij lastnikov zemljišč k nameravani
gradnji, se lahko nato naroči izdelava Izvedbenega načrta in geodetskih odmer.

•

Ob umestitvi pločnika dodatno okrepiti vodovodno povezavo na Blanci z dodatno cevjo, saj ob
povezavah..
porabi vode iz hidranta in vnovičnem polnjenju cevi prihaja do poškodb na hišnih povezavah

V sklopu izdelave zgoraj navedene projektne dokumentacije bo Komunala Sevnica kot upravljavec
vodovodnega sistema Blanca vključena v izdajo soglasja.

•

Potrebno je doreči izvedbo projekta Kanalizacija in ČN Blanca.
Blanca.

Občina Sevnica je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za kanalizacijski sistem in čistilno napravo
Blanca. Projekt je v fazi pridobivanja mnenj. Gradbeno dovoljenje je osnova za začetek gradnje in
predstavlja možnost kandidiranja za pridobitev sredstev za izvedbo.

•

Predvidi naj se proračunska postavka za opremo vzgojnovzgojno-izobraževalnih objektov
objektov s klimatskimi
napravami.
napravami.

Občina Sevnica skladno z zakonodajo skrbi za opremo in investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol.
Šole vsako leto predlagajo izvedbo potrebnih del in nakupa opreme. Skladno s finančnimi možnostmi je
sklenjena pogodba, na osnovi katere šola dobi sredstva ter izvede nakup opreme oz. investicijska dela.
Tudi nakup klimatskih naprav je lahko predmet pogodbe.
Potreba po klimatskih napravah se je sicer zaradi energetskih sanacij objektov ter dograditev prostorov
zmanjšala.

•

Ustrezno urediti dostop do OŠ Blanca, ki je zelo sporen z vidika varnosti, predlog za pripravo
pripravo
projektne dokumentacije
dokumentacije.
acije.

Rešitev zgoščevanja prometa je omogočila umestitev obračališča za avtobuse v obliki krožnega prometa
pri šoli. V sklopu te investicije so bila urejena tudi dodatna parkirna mesta za osebna vozila.
V bližini OŠ Blanca je cca. 200 metrov oddaljeno in po peš-poti dostopno parkirišče pri kulturni dvorani
oziroma krajevni skupnosti. Če bi zaposleni pri OŠ Blanca uporabljali to parkirišče, bi to bistveno
razbremenilo težavo prometne gneče pred šolo.
Za nov nadvoz preko železniške proge oziroma za obvoznico Blanca je na Direkciji RS za infrastrukturo v
pripravi projektna naloga. Občina z direkcijo projektno nalogo usklajuje v delu ureditve nove priključne
ceste proti šoli in naselju Blanca.
•

Potrebno je realizirati sanacijo ceste na odseku
odseku Lončarjev Dol–
Dol–Čanje;
Čanje; postavka naj se iz 30 dvigne
na 50 tisoč evrov.
evrov.

Občina Sevnica je v proračunu za leto 2021 namenila 30.000 evrov za sanacijo odseka lokalne ceste
Lončarjev Dol–Žigrski Vrh–Čanje, v dolžini 40 metrov. Ker gre za plazovito območje, je naročila izdelavo
geološko–geomehanskega poročila, ki je pokazalo, da je potrebno za stabilizacijo ceste izvesti zagatno
steno, z železnimi i profili, ki bo na daljši rok zagotavljala stabilnost cestišča. V sklopu sanacije je
potrebno zamenjati tudi ves spodnji ustroj ter urediti zaledno ter meteorno odvodnjavanje. Na podlagi
izdelane dokumentacije je občina pristopila k izboru najugodnejšega izvajalca gradbenih del. Zaradi
dodatne stabilizacije zemljišča je najugodnejša ponudba presegla zagotovljena sredstva, vrednost
gradbenih del znaša 53.230,04 EUR. Ker je dodatna stabilizacija brežine cestišča nujno potrebna za
stabilizacijo ceste, je Občina Sevnica dodatno zagotovila sredstva za izvedbo sanacijskih del. Izvedba
sanacije je načrtovana do konca leta. V proračunu za leto 2022 so za izvedbo predvidena še dodatna
sredstva v višini 20 tisoč evrov.
•

Predlog za ureditev parkirišč v Sevnici, potreben celovit pregled možnih lokacij, predlog za
dvonadstropno
dvonadstropno parkirišče pri Kiwi shopu.

Na področju celostnega prometnega urejanja je bila leta 2017 izdelana Celostna prometna strategija
Občine Sevnica (CPS). Operativni cilji CPS so bili, da se predvsem poveča delež hoje, kolesarjenja,
uporabe javnega prometa in se optimizira motorni promet. Se pravi, želeli bi spremeniti potovalne
navade prebivalcev, saj so po nekaterih študijah osebni avtomobili povprečno v uporabi le uro na dan,
zanje pa je namenjenih ogromno dragocenih mestnih površin.
Lokacije najbolj problematičnih predelov so znane, možnosti umeščanja novih parkirnih površin glede
na danosti prostora pa so tudi upoštevane pri pripravi prostorskih aktov. Sama izvedba pa je pogojena
tudi s finančnimi sredstvi.

V mestu Sevnica je na voljo 1.276 parkirnih mest, od tega je 176 parkirnih mest na voljo v modrih conah,
9 parkirnih mest pa je namenjenih polnjenju električnih vozil. Na parkirišču pri Železniški postaji Sevnica
je omogočeno brezplačno parkiranje za do 12 ur za uporabnike javnega potniškega prometa.
Občina Sevnica izvaja več aktivnosti na tem področju:
- Zgrajeno je bilo parkirišče P+R - »park and ride« ob železniški postaji.
- Zgrajeno je bilo parkirišče pri Kruhku.
- V letošnjem letu je bilo zgrajeno novo parkirišče v NHM.
- Projektira se parkirišče pod Vrtačo (staro mestno jedro), v naslednjem letu je predvidena
njegova izvedba.
- Projektira se parkirišče pod gradom.
- V prostorskem aktu za stadion je predvideno parkirišče s 125 PM in možnost gradnje garažne
hiše.
- Dopustna s prostorskim aktom je gradnja garažne hiše za HTC-jem.
- Za Šmarje je bil 2021 pridobljen Elaborata ureditve mirujočega prometa na Planinski cesti v
Sevnici.
- Občina Sevnica je pristopila tudi k ureditvi parkirišč ob retenzijskih površinah za Savo, vendar
rešitve še niso usklajene z upravljalci.
- Občina Sevnica je pridobila elaborat Koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica. Na
Ministrstvu za infrastrukturo trenutno poteka izbor izvajalca za projekt za celovito ureditev
območja železniške postaje v Sevnici, ki vključuje tudi ureditev na področju mirujočega prometa
za osebni in tovorni promet.
Na območju trgovine Kiwi shop z lastnikom zemljišča potekajo usklajevanja glede lastninskih razmerij
tako ceste kot parkirišč. Predlagana je bila odmera zemljišč z namenom, da se del površin pridobi v last
Občine Sevnica ter tako zagotovijo javna parkirna mesta. Sam objekt garaž, številka stavbe 1098, k.o.
Sevnica, pa je v etažni lastnini, v katerem ima Občina Sevnica le eno garažo.
•

Ureditev ceste Cankarjeva s podaljškom proti obrtni zbornici, rekonstrukcija cestišča in
kanalizacijskega
kanalizacijskega sistema, tudi z dopolnitvijo javne razsvetljave in z delom pločnika; Lisca se
ograjuje in zmanjkuje prostora. Predlog za sofinanciranje ureditve asfalta pred obrtno zbornico s
strani podjetja Lisca, saj težka tovorna vozila uničujejo cesto.

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo Cankarjeve ulice do križišča s Kladnikovo, ki vključuje tudi
ureditev kanalizacije, pločnik in javno razsvetljavo je pripravljena.
•

Ob zgradbi pri Tušu je ostalo prosto parkiranje, nekaj vozil se tam parkira zelo vztrajno in je stalno
zasedeno; območje ni namenjeno samo za enega uporabnika. Predlog za daljši termin
brezplačnega parkiranja na modri coni, namesto za eno na dve uri, določeni
določeni ljudje uporabljajo to
parkirišče tudi za zdravstvene storitve. Predlog, da je možna uporaba tudi parkirne ure, saj je to
zelo smiselno namesto pisanja listkov.

Sprememba načina parkiranja zaenkrat ni načrtovana, bo pa preverjena ob naslednjih spremembah
režima parkiranja.
•

Kako je
je z depandansami na Lisci, predlog,
predlog, da se pristopi k ureditvam
ureditvam novih po odstranitvi starih.
starih.

Občina Sevnica je v letošnjem letu s pomočjo projektov Centri interpretacije zavarovanih območij in Z
ribami do zdravja obnovila 15 sob v Tončkovem domu, ki nudijo 50 postelj. Sobe so lepe, svetle in z
moderno opremo prijazno vabijo turiste in obiskovalce. Verjamemo, da bodo navedene nastanitve lahko
zadovoljile poleg turistov tudi ostale obiskovalce, kot na primer otroke iz osnovnih in srednjih šol,
športnike in ostale. Cilj vseh nas mora biti, da najprej zapolnimo navedene kapacitete. Idejna zasnova

ureditve novih depandans je bila pripravljena. Za nadaljnje korake pa mora biti pristojno ministrstvo
pripravljeno sofinancirati investicijo, kar pa skozi dosedanje pogovore, tega še niso pripravljeni oziroma
nimajo predvidenih sredstev.

•

Predlog za 2525-metrski bazen.
bazen.

V zadnjih letih je občina vložila znatna sredstva v obnovo sevniškega bazena (1,2 mio EUR), ki je pridobil
novo obnovljeno školjko in novo strojnico. V prihodnosti je možno bazen tudi ogrevati ter s tem prej
začeti oziroma nekoliko podaljšati sezono.

•

Na Gradu Sevnica urediti dostop za gibalno ovirane, urediti zadostno število parkirišč in urediti
okolico Lutrove kleti.
kleti.

Občina Sevnica je v letošnjem letu naročila izdelavo dokumentacije za gradnjo parkirišča pod gradom.
Trenutno se pridobivajo projektni pogoji pristojnih mnenjedajalcev. V prihodnjem letu je predvidena
pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo.

•

Poskrbeti za celovito prometno signalizacijo usmerjanja do kulturnih objektov,
objektov, turističnih
destinacij, gostišč itd.

V mestu Sevnica je bila za javne objekte in ustanove ter kulturne objekte navedena signalizacija
postavljena, za turistično signalizacijo usmerjanja do gostišč, pa morajo poskrbeti lastniki sami. O
navedeni problematiki se je Občina Sevnica že večkrat pogovarjala z javnim zavodom KŠTM in prišli smo
do izziva, koga označiti in do kje. Glede na to, da je javni zavod KŠTM Sevnica ustanovljen za področje
turizma, označitev gostišč pa je del turistične dejavnosti, Občina Sevnica pričakuje predlog s strani
javnega zavoda KŠTM Sevnica.
•

Urediti celovito urejanje plakatiranja in poskrbeti za sistematično in sprotno odstranjevanje
preteklih povabil na dogodke, v povezavi
povezavi s celovito urejenostjo kraja.
kraja.

Plakatiranje v občini Sevnica je urejeno z Odlokom o plakatiranju v občini Sevnica (Uradni list RS, št.
61/05), ki določa da je plakatiranje na javnih plakatnih mestih, razen napeljava transparentov preko
ceste in postavitev velikih samostojno stoječih panojev na javnih površinah brezplačno za vse izvajalce
plakatiranja. Plakati in transparenti z enako vsebino so lahko nameščeni na plakatnih mestih največ 14
dni. Izvajalec plakatiranja je dolžan pred potekom roka (14 dni) takoj odstraniti s plakatnih mest vse
uničene, poškodovane in onesnažene plakate in transparente. Odstranjevanje preteklih povabil na
dogodke se ne izvaja redno s strani izvajalcev plakatiranja, zato odstranitev in čiščenje plakatih mest
izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica preko ekip, ki skrbijo za javne površine. Za odstranjevanje
preteklih povabil na velikih panojih, s katerimi upravljajo lastniki le-teh pa Občina izvaja preko pisnih
opozoril in Medobčinskega inšpektorata – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
•

Pobuda, da se najdejo sredstva za dodatne arheološke raziskave na Ajdovskem Gradcu
Gradcu in na
Revanšcah pod Lisco, saj bi to bil izredno zanimiv in atraktiven turistični
turistični produkt, tudi v povezavi
z Lisco.

Pobuda bo posredovana na Ministrstvo za kulturo.
•

Potrebno je urediti neurejeni odsek ceste na Lisco.
Lisco.

Osrednji dostop do Lisce predstavlja državna cestna povezava Breg–Jurklošter v upravljanju Direkcije RS
za infrastrukturo, ki je cesto dobro posodobila.
Dostop do Lisce je mogoč tudi preko dveh občinskih cest, preko občinske ceste Krakovo–Križ–Lisce, kot
tudi preko ceste Okroglice–Razbor–Lisce. V naselju Lisce se obe cesti priključita na državno cesto Breg–
Lisce–Jurklošter. Od naselja Jurklošter do Lisce pa znova poteka dostopna pot do Lisce po občinski
kategorizirani lokalni cesti, ki je v vzdrževanju dveh občin, Občine Sevnica in Občine Laško. Občina
Sevnica si vseskozi prizadeva, da bi bile vse dostopne ceste, po katerih se pripelje na Lisco, normalno
prevozne in primerno vzdrževane. Tako je bilo v letošnjem letu veliko sredstev vloženih v odpravo
poškodb na občinski cesti Okroglice–Razbor–Lisce, v preteklih leti pa tudi v občinsko cesto Krakovo–
Križ–Lisce. V sklopu obnove Tončkovega doma na Lisci bo v letošnjem letu sanirano in asfaltirano
parkirišče pred domom, ki bo omogočilo normalno parkiranje in zaključilo celoto doma. Vse te ureditve
so pripomogle k boljši dostopnosti do objekta na Lisci in do urejene celote ter primernega parkiranja na
Lisci. Skupaj z Občino Laško si bomo prizadevali, da bi v prihodnjih letih pristopili še k izvedbi sanacije
poškodovanega odseka ceste na Lisco.
•

Z odkupom dela zemljišč
zemljišč je potrebno na Lisci
Lisci urediti dodatna parkirišča.
parkirišča.

Javni zavod KŠTM Sevnica je v preteklosti v okviru svoje turistične dejavnosti uredil več parkirišč na
območju Lisce in zanje pridobil tudi soglasja. Občina Sevnica predlaga, da se takšna praksa nadaljuje tudi
v prihodnje. V letošnjem letu Občina Sevnica ureja tudi parkirišče neposredno ob Tončkovem domu, ki
bo s svojo ureditvijo prispeval k urejenemu parkiranju.

•

Za obnovo mrliške vežice na Rovišču je potrebno povišati kvoto sredstev.
sredstev.

Občina Sevnica bo v letu 2022 pričela postopek za obnovo mrliške vežice Rovišče, skladno z zapisnikom
krajanov Rovišča, da se mrliška vežica celovito obnovi ter dogradi vetrolov. Za slednji obseg del je
potrebno predhodno pridobiti ustrezno dokumentacijo ter objekt legalizirati, zato bo Občina Sevnica v
letu 2022 zagotovila sredstva za slednje, izgradnja pa bo sledila v prihodnjih letih.
•

Urediti možnost za raztros pepela na pokopališču na Studencu.
Studencu.

Občina Sevnica bo glede na razpoložljiva sredstva v letu 2022 pristopila k ureditvi prostora za raztros
pepela po uskladitvi idejne zasnove.
•

Urediti obnovo strehe in fasade na Kulturnem domu Studenec.
Studenec.

Občina Sevnica bo po pridobljenih ponudbah glede na razpoložljiva sredstva pristopila k obnovi
kulturnega doma.
•

Predlog
Predlog za pripravo projektne dokumentacije za križišče med Roviščem, Zavratcem in Studencem
Studencem,
tudencem,
saj je zelo nevarno.

Predlog je bil pred leti že obravnavan. Potrebno bi bilo začeti s projektno nalogo za izdelavo projektne
dokumentacije za preureditev priključka lokalne ceste na regionalno ter nanjo pridobiti soglasje DRSI.
•

Obnova cest v slabem stanju na območju KS Studenec.
Studenec.

Občina Sevnica si prizadeva urejati in vzdrževati cestno infrastrukturo v dobrem stanju. Zaradi tega
namenja dosti sredstev v obnovo in sanacijo najbolj poškodovanih odsekov lokalnih cest. V letošnjem
letu smo tako urediti poškodovani odsek lokalne ceste Arto–Ponikve, v izvajanju pa je tudi sanacije
cestišča skozi naselje Studenec. Občina Sevnica si bo tudi v prihodnje prizadevala za zagotavljanje
normalne prevoznosti cestišč, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

•

Novo cesto Zavratec–
Zavratec–Rovišče je potrebno dopolniti s pešpeš-potjo za
za otroke, cesta je zelo nevarna.
nevarna.

Ob obnovi vozišča regionalne ceste v Zavratcu smo skušali urediti tudi nekaj mejnih površin, ki bi
predstavljale varnejšo možnost za pešce v naselju. Izkazalo se je, da je za izvedbo potrebno izdelati
projektno dokumentacijo ter pridobiti soglasje DRSI in ureditve uskladiti z lastniki zemljišč.
•

Potrebno je obnoviti cesto Črni potok–
potok–Križ.
riž.

Odsek ceste Črni potok–Križ je normalno prevozen. Zaradi starosti cestišča se na vozišču pojavljajo
poškodbe, ki se v zimskem času zaradi soljenja in pluženja cestišča še povečujejo. V lanskem letu je
Občina Sevnica pristopila k izvedbi najbolj poškodovanih odsekov navedene lokalne ceste. Žal
zagotovljena proračunska sredstva ob vseh ostalih investicijah ne omogočajo načrtovanje sanacije
celotnega odseka lokalne ceste. V sklopu rednega vzdrževanja bo Občina Sevnica pristopila k izvedbi
vzdrževalnih del na navedenem odseku lokalne ceste, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
•

Predlog za priključitev konceptu pametnih vasi.
vasi.

Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje
in odpornost. Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in
odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude ReactEU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja. Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov
nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, usmerila
v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje,
zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Za doseganje podnebnih ciljev je v NOO predvidenih
42,45 odstotka sredstev oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj 4
odstotke več kot predvideva evropska uredba. Za digitalne cilje bo Slovenija namenila 21,46 odstotka
sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.
Načrt sestavljajo štiri razvojna področja s pripadajočimi komponentami, znotraj katerih so opredeljene
reforme in naložbe:
A. Zeleni prehod:
•
•
•
•
•

obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu,
trajnostna prenova stavb,
čisto in varno okolje,
trajnostna mobilnost,
krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov;

B. Digitalna preobrazba:
•
•
•

digitalna preobrazba gospodarstva,
digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave;

C. Pametna, trajnostna in vključujoča rast:
•
•
•
•
•
•

raziskave, razvoj in inovacije,
dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje,
trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov,
preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in
kulturne dediščine,
krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod,
učinkovite javne institucije;

D. Zdravstvo in socialna varnost:
•
•
•

zdravstvo,
socialna varnost in dolgotrajna oskrba,
stanovanjska politika.

V okviru navedenih razvojnih področij bo Republika Slovenija začela z izvajanjem strateškega dela Načrta
za okrevanje in odpornost predvidoma v naslednjem letu. V okviru ministrstev se pričakuje objava
razpisov, ki bodo sledili projektom brezogljične družbe. Občina Sevnica se zaveda pomena pridobivanja
evropskih sredstev in njihove dodane vrednosti, ki prispevajo k razvoju našega okolja in projektom
brezogljične družbe. Občina Sevnica bo tako spremljala ter preučila objavljene evropske razpise. Prijave
projektov bodo potekale v skladu s programskimi, vsebinskimi, finančnimi ter razpisnimi pogoji samih
razpisov.
V proračunu za leto 2022 je Občina Sevnica že naredila korak v smeri razvoja našega okolja s projektoma,
ki prispevata k brezogljični družbi. Občina Sevnica je za proračun 2022 predvidela vzpostavitev izposoje
javnih električnih koles, kjer bi se za začetek izgradile štiri točke za izposojo električnih koles. To je eden
izmed ukrepov, kako naše občane spodbuditi za vožnjo po mestu z električnimi kolesi in ne z avtomobili
in tako prispevati k zniževanju CO2. Električna kolesa bodo zanimiva tudi na območjih, kjer je zaradi
pomanjkanja parkirišč težje parkirati. Občina Sevnica pa si zastavlja tudi koncept investicij v sončne
elektrarne na javnih objektih. V letu 2022 Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne
objekte in izvesti postavitev ene vzorčne sončne elektrarne na javnem objektu.
Podeželje se sooča s pomanjkanjem zaposlitvenih možnosti, pomanjkanjem znanj in spretnosti,
nezadostnim vlaganjem v povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve. Koncept Pametnih vasi
predstavlja odgovor na nove izzive podeželja. Občina aktivno spremlja koncept pametnih vasi in se tudi
udeležuje njenih aktivnosti. Ena zadnjih dejavnosti je bila mednarodna konferenca Pametne vasi za
zeleno, digitalno in odporno Evropo v Brestanici. Mednarodna predstavitev dobre prakse iz projektov
LEADER/CLLD je potekala na Tončkovem domu na Lisci.

PRORAČUN OBČINE SEVNICA
za leto 2022
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.847.748 € .................................................................................................23

795.963 € ..................................................................................................................23
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1000 OBČINSKI SVET

126.960 €.........................................................................................................................................34

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

126.960 €......................................................................................................................................34
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9.290 € ......................................................................................................................................38

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
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9.290 € ........................................................................................................38
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3.850 € ......................................................................................................39
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3000 ŽUPAN

7.410 €................................................................................37

150 € ...................................................................................................39

5.290 €.........................................................................................................39
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01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

175.648 €......................................................................................................................................40
175.648 € .......................................................................................................................................40
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175.648 € ...............................................................................................41
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65.698 € ..................................................................................41

109.950 € ..................................................................................................42
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20.000 € .......................................................................................................43
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04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 €..................................................................................................44
20.000 € ...................................................................................................44
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79.760 € .............................................................................................46
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150.000 €....................................................................................48
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150.000 € ..................................................................................................49
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11.000 € .......................................................................................................50
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11.000 € ............................................50

11.000 € .............................................................................................50

11.000 €.........................................................................................................51
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.918.442 € .....................................................................................................................51

0603 Dejavnost občinske uprave

1.918.442 € ..................................................................................................................51

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave

1.646.372 € ..............................................................................................52

1.158.770 € ....................................................................................................52
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63.500 €..............................................................................54
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101.000 €.........................................................................55
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2.970 € ...................................................................................................57
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238.200 € .................................................................................57
63.877 € ........................................................................................59
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06440 Vzdrževanje objektov in opreme
06441 Nakup osnovnih sredstev

243.070 € .................................................................................................60

26.000 € ...............................................................................................................62

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000 €..................................................................................63

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16459 GEODETSKE STORITVE

614.350 € .............................63

70.000 € ..............................................................................64
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1603 Komunalna dejavnost

70.000 € .....................................................................64
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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284.350 € ................................................................................65
284.350 € .................................................................................66
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16069002 Nakup zemljišč

272.070 € ............60

260.000 €............67

260.000 € ...........................................................................................................................68

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ
4002 ODDELEK ZA FINANCE

260.000 € ....................................................................................................................68

709.228 €..........................................................................................................................69

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

709.228 € ...........................................................................................................69

709.228 € ......................................................................................................................69

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam

27.480 € ...................................................................................................................70

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

419.663 € .........................................................................70

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22410 Stroški zadolževanja

702.228 € ....................70

255.085 € ...................................................71

7.000 € ..................................................................................71

7.000 € ........................................................................................................................71

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

8.379.852 € ...............................................................................................72

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

468.940 € ...............................................................................72

468.940 €........................................................................................72

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

6.000 € ..................................................................................................73

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito
07404 Študije na področju civilne zaščite

23.000 € ............................................................................................73

10.500 € ................................................................................................74

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

429.440 € .....................................................................74

229.440 € .............................................................................................75

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

39.500 € .................................................................72

200.000 € .................................................................75

14.350 € ............................................................................................................76
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0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

14.350 € .....................................................................................................76

14.350 €..........................................................................................................................76

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

350 € .................................................................77

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo

14.000 €.....................................77

54.450 €.............................................................................................77

54.450 € ...............................................................................................................................................78

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 € ............................................................................................78

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

54.450 € ..........................................................................................78

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

103.790 € ............................................................79

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom

77.790 € ...........................................................................................................................80

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

40.000 € ...............................................................................................80

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

37.790 € .......................................................................80

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

26.000 € ..............................................................................81

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

3.334.394 € .....................................................82

3.327.729 € ............................................................................................................82

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.234.454 € ...................................................................82

1.234.454 € ..........................................................................83

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
13407 Študije na področju cestne infrastrukture
13029003 Urejanje cestnega prometa
13410 Avtobusna postajališča

26.000 €..............................................................80

26.000 €................................................................................81

12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

13411 Parkirišča

77.790 €...................79

1.723.125 € ................................................................83

1.603.821 € ........................................................................84

119.304 € .....................................................................................86

151.000 € .........................................................................................................87

31.000 € ..................................................................................................................88

120.000 € .....................................................................................................................................88

13029004 Cestna razsvetljava

219.150 € .....................................................................................................................89

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

98.150 € .....................................................................................................89

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.000 € ...........................................................................................89

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
1306 Telekomunikacije in pošta

81.000 € .................................................................................90

6.665 € ..........................................................................................................................90

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav
13441 Razvoj pametnega mesta

1.456 € .....................................................................................................91

5.209 € .................................................................................................................91

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

6.665 € ....................................................................91

1.366.158 € ..............................................................................92

1.282.458 € ...................................................................................92

107.286 € ...................................................................................................92

107.286 €......................................................................................................................93

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.175.172 € .......................................................................................................94

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

192.330 € .............................................................................94

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

931.342 €............................................................................................................95

15414 Gospodarske javne službe

5.000 €................................................................................................................96

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

46.500 €......................................................................................................96
83.700 € ..........................................................................................................97

5

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15501 Urejanje vodotokov

83.700 € ..........................................................................................97

83.700 € .......................................................................................................................98

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

95.000 € ..............................................................................99

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401 Urbanizem in geodetske storitve
16029003 Prostorsko načrtovanje

2.794.069 €...........................98

50.000 € .....................................................................99

50.000 € ..................................................................................................100

45.000 € ...............................................................................................................100

16405 Strateško načrtovanje

45.000 € ...................................................................................................................100

1603 Komunalna dejavnost

2.352.069 € ........................................................................................................................102

16039001 Oskrba z vodo

1.816.548 € .......................................................................................................................102

16411 Študije o vodooskrbi

76.000 € ....................................................................................................................103

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme
16039003 Objekti za rekreacijo
16406 Objekti za rekreacijo

1.740.548 € ..........................................................................................104

21.861 € ..................................................................................................................105
21.861 € ....................................................................................................................105

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin

513.660 € ....................................................................................................106

513.660 €..............................................................................................................106

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

245.000 € ........................................................................................................106

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 € .............................................................................................107

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

80.000 € .......................................................................107

165.000 €.............................................................................108
120.000 € ..............................................................................108

45.000 € ..............................................................................................109

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

102.000 € .....................................................................................................109

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

102.000 €......................................................................110

243.700 €..................................................................................110

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

243.700 € ......................................................................111

9.588.328 € ......................................................................................112

55.000 € ..............................................................................................................112
55.000 € ................................................................................................................112
55.000 € ..............................................................................................................113

55.000 € ....................................................................................................................................113

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

243.700 € ...................................................111

243.700 € .........................................................................................................................111

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

10403 Javna dela

102.000 €..........109

34.000 € .......................................................................................................................114

8.000 €...................................................................................................................................114

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

8.000 € ....................................................................................................115

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000 €.....................................................................................................115

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

2.000 € ........................................116

26.000 € ...................................................................................................116

10.000 € .........................................................................................................116

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
17079002 Mrliško ogledna služba
17420 Mrliško pregledna služba

10.000 € .......................117

16.000 € ..............................................................................................................117
16.000 € .............................................................................................................117
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.759.440 € .........................................................................118

62.400 € ................................................................................................................119

18029001 Nepremična kulturna dediščina

55.000 € ..................................................................................................119

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18029002 Premična kulturna dediščina

7.400 € ........................................................................................................120

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
1803 Programi v kulturi

7.400 € ...............................................................................121

781.978 € ................................................................................................................................121

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18401 Knjižnična dejavnost

419.455 € ...................................................................................................121

394.320 € .................................................................................................................122

18404 Posavska potujoča knjižnica
18039002 Umetniški programi

25.135 € ........................................................................................................123

268.523 € .................................................................................................................123

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
18039003 Ljubiteljska kultura

268.523 € ........................................................................................124

87.000 € ....................................................................................................................125

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000 € ...........................................................................................126

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
18039005 Drugi programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

72.000 €....................................................................126

7.000 € ..............................................................................................................127

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.000 € ...............................................................................................128

7.000 € ....................................................................................................................128

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 € .................................................................................................128

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

7.000 € ..................................................................129

908.062 € .............................................................................................................129

737.773 € ........................................................................................................................129

18420 Transferi za športne dejavnosti

397.513 € ..................................................................................................130

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
18422 Upravljanje bazena v Sevnici
18059002 Programi za mladino

170.289 € ................................................................................................................133
170.289 € ..............................................................................................133

6.710.888 € ...................................................................................................................................134

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

254.860 € .................................131

85.400 € ......................................................................................................132

18430 Transferi za mladinsko dejavnost
19 IZOBRAŽEVANJE

55.000 € .............................119

3.207.900 € ..................................................................................................134

3.207.900 € ......................................................................................................................................135

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
19406 Vrtci v občini Sevnica

100.000 € ..............................................................136

2.710.000 €.............................................................................................................136

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

200.400 €...........................................................137

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

30.000 € ...............................................................................137

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

4.000 € .................................................................................138

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

2.587.587 € ..............................................................................................140

2.538.587 € ....................................................................................................................140

19411 Transferi v osnovne šole

420.000 € ............................................................................................................141

19413 Investicijski transferi šolam

400.000 € .......................................................................................................141

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
19417 Varstvo vozačev

3.500 €...................................................................................139

10.000 € .........................................................................................................139

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

150.000 € ....................................................................138

1.553.000 € .....................................................................................141

30.000 € ..........................................................................................................................144
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19418 Šolska tekmovanja

16.000 € .......................................................................................................................144

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

108.000 € ......................................................................144

7.587 €.................................................................................................................145

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
19039002 Glasbeno šolstvo

49.000 € ........................................................................................................................145

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

44.000 € ................................................................................146

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
1906 Pomoči šolajočim

4.000 € ....................................................145

5.000 € ........................................................146

915.401 € .................................................................................................................................147

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

915.401 € .....................................................................................................147

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
20 SOCIALNO VARSTVO

915.401 € .....................................147

1.029.000 € ...........................................................................................................................148

2002 Varstvo otrok in družine

66.000 € .........................................................................................................................149

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000 € ................................................................................................149

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000 €...................................................................................................149

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049003 Socialno varstvo starih

963.000 € ...............................................................................................150

807.000 € .............................................................................................................150

20410 Center za socialno delo Sevnica

71.000 € ..................................................................................................151

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

102.000 € ....................................................................................152

102.000 € ........................................................................................................................153

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev
20404 Dejavnost Rdečega križa

54.000 € ....................................................................................154

25.000 € ...............................................................................................155

27.000 € .............................................................................................................155

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.000 € ......................................................................155

1.088.168 € ..............................................................................156

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

228.930 €.........................................................................................156

208.930 € ...............................................................................................157

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

53.000 € .................................................................................157

40.000 €...............................................................................................158

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu

13.000 € ....................................................159

153.930 € .............................................................................159

4.700 € ...............................................................................................................160

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
11408 Razvoj podeželja

736.000 €............................................151

6.000 € .......................................................................................161

125.230 €........................................................................................................................161

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000 € ..................................................................162

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
11029003 Zemljiške operacije

2.000 € ......................................................................................................................164

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.000 € ......................................................................................................164

20.000 €..................................................................................................................164

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali

10.000 € ................................163

20.000 € ..........................................................................................165

20.000 € ..........................................................................................................................165

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

100.000 € ..........................................................166

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

100.000 €..........................................................166

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

100.000 €............................................................................166
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12404 Sončne elektrarne

100.000 €.......................................................................................................................166

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

105.000 € ......................................................167

105.000 € .............................................................................................................167

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13418 Gradnja cest za poslovne cone
13029003 Urejanje cestnega prometa

80.000 € ...................................................................168

80.000 € .....................................................................................................168
25.000 € .........................................................................................................168

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

20.000 € .....................................................................................................169

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
14 GOSPODARSTVO

5.000 € ...............................................169

588.738 € ......................................................................................................................................170

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

179.511 € .................................................................................170

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju
14406 Delovanje RRA

179.511 € ...............................................................................171

116.259 € ..............................................................................................172

63.252 €............................................................................................................................174

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

409.227 €................................................................................176

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

409.227 € ...............................................................................176

14420 Turizem

409.227 €......................................................................................................................................178

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15.500 €.................................................................................180

10.000 € ......................................................................................181

10.000 € ..........................................................................................................181

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

10.000 €.................................................181

5.500 € .......................................................................................................182

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

5.500 €....................................................182

5.500 €...................................................................182

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

10.000 € .............................183

1603 Komunalna dejavnost

10.000 € .............................................................................................................................183

16039001 Oskrba z vodo

10.000 € ............................................................................................................................184

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH
19 IZOBRAŽEVANJE

10.000 € ....................................184

40.000 € ........................................................................................................................................184

1906 Pomoči šolajočim

40.000 € ...................................................................................................................................185

19069003 Štipendije

40.000 € ...................................................................................................................................186

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
5000 KS BLANCA

40.000 € .......................................................................................................186

61.655 € .................................................................................................................................................187

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

12.606 € ........................................................................................................................187
12.606 € .....................................................................................................................187

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca

4.300 € ...........................................................................................................188

60002 Pisarniški material - KS Blanca
60003 Stroški prevozov-KS Blanca

12.073 € .................................................................................................187

326 € ........................................................................................................188
1.800 € ..........................................................................................................188

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca
60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

3.489 € ...................................................................................188
2.158 € ................................................................................189

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem

533 € ..............................................................................................................190

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

533 € .................189

45.449 € ........................................................190

45.449 € ...............................................................................................................190
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

15.941 € ......................................................................191

15.941 € ............................................................................................191

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

29.508 € ...................................................................191

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

29.508 € ..................................................................192

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.600 € ................................................................................192

2.600 € ....................................................................................................................................192

18039003 Ljubiteljska kultura

2.600 € ......................................................................................................................193

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

2.600 €......................................................................................................193

1.000 € .................................................................................................................194

1.000 € ............................................................................................................................194

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca
5001 KS BOŠTANJ

1.000 €...........................................................195

218.316 € .............................................................................................................................................195

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

17.600 € ........................................................................................................................195

0603 Dejavnost občinske uprave

17.600 € .....................................................................................................................195

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

17.600 € .................................................................................................196
400 € .........................................................................................................196

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.500 € .......................................................................................197

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

3.700 € ..............................................................196

95.716 € ........................................................198

95.716 € ...............................................................................................................198

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

95.716 € ......................................................................198
95.716 € ....................................................................199

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

95.000 € .............................199

1603 Komunalna dejavnost

95.000 € .............................................................................................................................200

16039001 Oskrba z vodo

95.000 € ............................................................................................................................200

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

95.000 € ........................................................................................................200

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

10.000 € ..............................................................................201

10.000 € ..................................................................................................................................202

18039003 Ljubiteljska kultura

6.000 € ......................................................................................................................202

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
18039005 Drugi programi v kulturi

6.000 € ....................................................................................................203

4.000 € ..............................................................................................................203

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
5002 KS KRMELJ

4.000 € ..........................................................................203

32.922 € .................................................................................................................................................204

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

11.371 € ........................................................................................................................204
11.371 € .....................................................................................................................204

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

11.371 € .................................................................................................204

893 € ...............................................................................................................205

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

4.858 €....................................................................................205

5.620 € ............................................................................................206

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

16.251 € ........................................................206

16.251 € ...............................................................................................................207

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.251 € ......................................................................207

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

16.251 € .....................................................................207

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.300 € ................................................................................208
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1803 Programi v kulturi

5.300 € ....................................................................................................................................208

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 € ......................................................................................................................209

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
18039005 Drugi programi v kulturi

2.300 € .....................................................................................................209

3.000 € ..............................................................................................................209

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
5003 KS LOKA

3.000 € ...............................................................210

68.886 € ......................................................................................................................................................210

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.479 € ........................................................................................................................210

0603 Dejavnost občinske uprave

21.479 € .....................................................................................................................210

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

14.979 € .................................................................................................211

2.181 € ..........................................................................................................211

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka
60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

6.558 €.....................................................................................212

6.240 € ...............................................................................................212

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

6.500 €..........................................................................................213

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

6.500 € ..............213

38.905 € ........................................................214

38.905 € ...............................................................................................................214

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

38.905 € ......................................................................214

38.905 € ............................................................................................215

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.502 € ...............................215

1603 Komunalna dejavnost

4.502 € ...............................................................................................................................215

16039001 Oskrba z vodo

4.502 € ..............................................................................................................................216

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

4.000 € ................................................................................217

3.000 € ....................................................................................................................................217

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 € ......................................................................................................................218

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

3.000 € ......................................................................................................218

1.000 € .................................................................................................................218

1.000 € ............................................................................................................................219

18031 Šport in prostočasne aktivnosti
5004 KS PRIMOŽ

4.502 € ..............................................................................216

1.000 € ......................................................................................................219

29.105 € .................................................................................................................................................220

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

3.106 € ..........................................................................................................................220
3.106 € .......................................................................................................................220

06039001 Administracija občinske uprave
60040 Administracija - KS Primož

2.106 € ...................................................................................................220

1.306 €...........................................................................................................221

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

800 € ......................................................................................221

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

1.000 € ......................................................................................222

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.500 € .................................................................................222

3.500 €..........................................................................................223

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.500 € .......................................................................223

70040 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

3.500 € ..................................................................223

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.000 € ..............222

18.999 € ........................................................224

18.999 € ...............................................................................................................224

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

18.999 € ......................................................................224
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13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.500 € ................................................................................225

500 € .......................................................................................................................................225

18039003 Ljubiteljska kultura

500 € .........................................................................................................................226

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

500 € ........................................................................................................226

3.000 € .................................................................................................................227

3.000 € ............................................................................................................................227

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
5005 KS SEVNICA

18.999 € .....................................................................225

3.000 € .....................................................................................228

179.702 € ..............................................................................................................................................228

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.726 € ..........................................................................................................................228

0603 Dejavnost občinske uprave

6.726 € .......................................................................................................................228

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica

6.726 € ...................................................................................................228

5.319 €...........................................................................................................229

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

400 € ......................................................................................................229

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1.007 €.............................................................................230
5.000 € .................................................................................230

5.000 €..........................................................................................230

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000 € .......................................................................231

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 € .................................................................231

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

133.976 € ......................................................231

133.976 € .............................................................................................................232

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

133.976 € ....................................................................232

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

133.976 €..................................................232

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

20.000 € .............................................................................................................................233

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

20.000 € ................................................................................234

20.000 € ...............................................................................................234

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

14.000 € ..............................................................................235

12.000 € ..................................................................................................................................235

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € ....................................................................................................................236

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

12.000 € ..................................................................................................236

2.000 € .................................................................................................................236

2.000 € ............................................................................................................................237

18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica
5006 KS STUDENEC

20.000 € .............................233

2.000 € ...............................................................237

44.602 € ...........................................................................................................................................238

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

12.771 € ........................................................................................................................238
12.771 € .....................................................................................................................238

06039001 Administracija občinske uprave

12.771 € .................................................................................................238

60060 Materialni stroški-KS Studenec

1.938 € .....................................................................................................239

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

2.680 € ................................................................................239

8.153 € .......................................................................................239

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

29.532 € ........................................................240

29.532 € ...............................................................................................................240

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

29.532 € ......................................................................241
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13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

2.300 € ................................................................................241

2.300 € ....................................................................................................................................242

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 € ......................................................................................................................242

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
5007 KS ŠENTJANŽ

29.532 € .....................................................................241

2.300 € ..................................................................................................243

125.996 € ...........................................................................................................................................243

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

20.153 € ........................................................................................................................243
20.153 € .....................................................................................................................243

06039001 Administracija občinske uprave
60070 Administracija - KS Šentjanž

15.153 € .................................................................................................244

3.514 € ........................................................................................................244

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.476 € .................................................................................245

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.163 €..............................................................................245

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

5.000 € ..............246

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

5.000 € ..........................................................246

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

89.607 € ........................................................246

1302 Cestni promet in infrastruktura

89.607 € ...............................................................................................................247

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.607 € ......................................................................247

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

89.607 € ...................................................................247

16.236 € ..............................................................................248

16.236 € ..................................................................................................................................248

18039003 Ljubiteljska kultura

13.490 € ....................................................................................................................249

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490 € .................................................................................................249

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

2.746 € ...................................................................................................250

18073 Mediji in avdiovizualna kultura
5008 KS TRŽIŠČE

2.746 € .....................................................................................................250

113.984 € ..............................................................................................................................................250

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.033 € ........................................................................................................................250

0603 Dejavnost občinske uprave

12.033 € .....................................................................................................................251

06039001 Administracija občinske uprave
60080 Materialni stroški-KS Tržišče

12.033 € .................................................................................................251

1.900 € ........................................................................................................251

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

1.820 € ...................................................................................252

8.313 € ............................................................................................252

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

82.951 € ........................................................253

82.951 € ...............................................................................................................253

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.951 € ......................................................................253

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

82.951 € .....................................................................254

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

5.000 € ...............................................................................................................................255

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000 € ..................................................................................255

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

5.000 € ...............................254

5.000 € ................................................................255

14.000 € ..............................................................................256

14.000 € ..................................................................................................................................256

18039003 Ljubiteljska kultura

10.000 € ....................................................................................................................257

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
18039005 Drugi programi v kulturi

10.000 € .................................................................................................257

4.000 € ..............................................................................................................257
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18083 Vzdrževanje večnamenskih domov
5009 KS ZABUKOVJE

4.000 € ...............................................................................................258

96.553 € .........................................................................................................................................258

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.230 € ........................................................................................................................258

0603 Dejavnost občinske uprave

11.230 € .....................................................................................................................258

06039001 Administracija občinske uprave

9.730 € ...................................................................................................259

60090 Administracija - KS Zabukovje

600 € ........................................................................................................259

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

4.120 € ..............................................................................260

5.010 €.......................................................................................260

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.500 € ..............261

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.500 € .........................................................261

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

82.323 € ........................................................261

1302 Cestni promet in infrastruktura

82.323 € ...............................................................................................................262

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.323 € ......................................................................262

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

82.323 € ...............................................................262

3.000 € ................................................................................263

3.000 € ....................................................................................................................................263

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 € ......................................................................................................................264

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
5010 KS DOLNJE BREZOVO

3.000 €................................................................................................264

4.963 € ..............................................................................................................................265

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

752 € .............................................................................................................................265

0603 Dejavnost občinske uprave

752 € ..........................................................................................................................265

06039001 Administracija občinske uprave

752 € ......................................................................................................265

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

50 € ..............................................................................................266

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

702 € ...................................................................266

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

2.441 € ..........................................................266

2.441 € .................................................................................................................267

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

2.441 € ........................................................................267

2.441 €..............................................................................267

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

270 € ..................................268

1603 Komunalna dejavnost

270 € ..................................................................................................................................268

16039001 Oskrba z vodo

270 € .................................................................................................................................268

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270 € ................................................................................................269

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

1.500 € ................................................................................269

1.500 € .................................................................................................................269

1.500 € ............................................................................................................................270

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO 1.500€....
........................270
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ....................................................................................................................................272
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

97.470 € ...........................................................................................................................272
97.470 € .........................................................................................................................272

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

97.470 €.................272

8.000 €............................................................................272

4.000 € .....................................................................................272

10.000 € ...........................................................................................272

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.500 €...................................................................................272
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OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

2.000 € ...............................................................273

500 € ......................................................................................273

OB110-21-0006 PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

66.470 € ....................................................273

5.000 € ...........................................................273

220.000 € ...........................................................................274

220.000 € ..........................................................................................274

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.500 €....................................................................274

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

1.000 € ..........................................................................................................274

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

208.500 €........................................................................274

200.000 € .............................................................................274

OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA
OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

10.500 € .............................274

5.000 € .......................................................275
3.500 € ...........................................................275

250.265 € .........................................................................................275
195.815 € ...................................................................................................275

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

55.000 € .....................................................................................275

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13.000 € .....................................275

40.000 €...............................................................275

2.000 € ........................................................................................276
138.815 € .................................................................................276

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000 €.....................................276

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

10.000 € ...................................276

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

5.000 € ........................................................................................................277

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-21-0026 LOKALNO JE POVEZOVALNO
OB110-21-0047 NAMAKANJE
11029003 Zemljiške operacije

5.815 € ...........................................277

100.000 € .................................................................................278

10.000 € .................................................................................................................278

2.000 € ..........................................................................................................................278

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
1104 Gozdarstvo

6.000 € ............................................277

2.000 € ..............................................278

54.450 € ..................................................................................................................................................279

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 € ..............................................................................................279

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

54.450 € ...................................................279

166.000 € .......................................................279

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom

40.000 € .....................279

40.000 €..............................................................................................................................279

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

40.000 € .......................................................................279

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

126.000 € ..............................................................280

126.000 € ................................................................................280

OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

100.000 € ....................................................................280

26.000 € ...........................................................................280

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

2.094.299 € ................................................280

2.087.634 € ..............................................................................................................280

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.852.634 € ..................................................................280

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

5.000 € ..........................................................280
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OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

50.000 € .....................................................................................281

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

18.000 € ...........................................281
100.000 € .............................................281

5.000 € ............................................................281

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

120.000 € .........................................281

933.821 € .....................................................282

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

9.500 € .........................................282

11.104 € ...........................................................................282

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

20.000 € ......................................................................283

250.000 € ...........................................................................283

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

20.000 €................................283

15.700 € ...............................................................................283

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

20.000 € ............................................................................283

OB110-21-0015 JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE

29.508 €.................................................................284

OB110-21-0034 ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

50.000 € ..............................................................284

OB110-21-0035 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

80.000 €.........................................................284

OB110-21-0036 KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA

100.000 €.................................284

OB110-21-0037 SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE

15.000 € ...................................285

13029003 Urejanje cestnega prometa

154.000 € ............................................................................................................285

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

29.000 € ..............................................285

120.000 € ..........................................................285

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
13029004 Cestna razsvetljava

81.000 € .........................................................................................................................286

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
1306 Telekomunikacije in pošta

81.000 € ..........................................................................286

6.665 € ............................................................................................................................286

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

6.665 € .......................................................................286

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
14 GOSPODARSTVO

5.000 € ...........................................285

1.456 € ...............................................................286

5.209 € ...............................................................................286

298.449 € ........................................................................................................................................287

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

120.449 €......................................................................................287

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

120.449 € ...................................................................................287

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000 € ...................................................................287

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

60.000 €........................................287

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

6.816 € ......................................288

463 €......................................................................................288

OB110-21-0027 KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA POSAVJE
OB110-21-0028 DIGIVODA

7.000 € ....................287

19.830 € ..................................288

11.340 € .....................................................................................................................288

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

178.000 € ....................................................................................289

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

178.000 € ...................................................................................289

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

30.000 €.........................................289

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

41.000 €.............................289

5.000 € .................................................................................289

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

2.000 € ...................289
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OB110-21-0029 VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES

100.000 € ........................................290

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.288.862 € ............................................................................290

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.208.862 € ......................................................................................290

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

110.190 € .....................................................................................................290

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
OB110-14-0035 CEROD II.

10.000 € ......................................................................290

63.286 € .......................................................................................................................290

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

33.000 €..........................................................................................290

3.904 € ............................................................................................................291
1.098.672 € ..........................................................................................................291

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

187.330 € ....................................................................................291

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

153.000 € .....................................................291

186.573 € .............................................................292

5.000 € ......................................................................................292

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

35.000 € ..............................................................................292

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

5.000 € ..................................................................................292

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

526.768 € ................................292

80.000 € ............................................................................................................293

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

80.000 € ............................................................................................293

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

80.000 € ............................................................................................293

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

95.000 € ................................................................................293

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074 URBANIZEM
16029003 Prostorsko načrtovanje

2.639.259 € ......................293

50.000 € .......................................................................293

50.000 € ..................................................................................................................293
45.000 € ...................................................................................................................294

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 €................................................................................................294

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA
OB110-21-0038 OPPN TRŽIŠČE

10.000 € .....................................294

5.000 € ..................................................................................................295

10.000 € ..............................................................................................................295

1603 Komunalna dejavnost

2.112.259 €.............................................................................................................................295

16039001 Oskrba z vodo

1.781.048 € ............................................................................................................................295

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.000 €....................................................................295

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000 €...........................................................295

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

1.574.048 € ............................................296

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA

48.000 € ......................................................................................296

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

309.350 € ..................................................................................296

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

5.000 € .......................................................................296

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

25.000 € ....................................296

125.000 € ...................................................297

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
OB110-21-0031 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

49.850 € ...........................................................297

OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA
OB110-21-0045 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE
16039003 Objekti za rekreacijo

74.500 € .............................297

20.000 € ..................................298

10.000 € ......................................................298

21.861 €.......................................................................................................................298

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

21.861 € ..........................................................................................298
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 € ..............................................................................................................299

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 € ..................................................................................................299

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

80.000 € ................................................................................................299

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

102.000 € ..........................................................................................................299

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

50.000 € ...................................................................................................299

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
16069002 Nakup zemljišč

52.000 € ........................................299

250.000 € .............................................................................................................................299

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

352.000 € ..............299

250.000 € ......................................................................................................299

2.000 € ............................................................................................................................300

2.000 € .......................................................................................................................................300

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.000 €.........................................................................................................300

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

2.000 € .........................................................................................300

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

321.360 € ...........................................................................300

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.000 € ....................................................................................................................300

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.000 € ......................................................................................................300

OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
1803 Programi v kulturi

5.000 € ....................................300

15.000 € ..........................................................301

33.000 € .......................................................................................................................................301

18039002 Umetniški programi

25.000 € ........................................................................................................................301

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
18039005 Drugi programi v kulturi

8.000 €...................................................................................................................301

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

25.000 € .............................301

7.000 € ..............................................301

1.000 € .......................................................................301

268.360 € .................................................................................................................302

268.360 € ............................................................................................................................302

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

105.000 € .................................................................302

3.000 € ...............................................................................302

1.000 € ........................................................................................302

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

9.000 € ..................................302

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA

1.000 € .....................................303

OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS SEVNICA
OB110-21-0039 UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
OB110-21-0040 ŠPORTNI PARK KRMELJ
19 IZOBRAŽEVANJE

2.000 € ..................................303

5.000 € .........................................303

10.000 € .............................................................................................303

2.058.000 € ......................................................................................................................................304

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

132.360 € .........................302

100.000 € .........................................................................................................304

100.000 €..............................................................................................................................................304

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

100.000 € .............................304

1.958.000 € ..................................................................................................304

1.953.000 € ........................................................................................................................304

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

400.000 € .............................................................................304

624.000 €............................................................................................304
40.000 € ................................................................................................305
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OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

724.000 € ......................................................................................305

OB110-21-0041 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
OB110-21-0046 REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
19039002 Glasbeno šolstvo

15.000 € .............................................305

150.000 € ..................................................306

5.000 €...............................................................................................................................306

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000 € ................................................................306
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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-2.075.252 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

23 . 18 0. 6 23 €

40 TEKOČI ODHODKI

6.147.816 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.050.058 €

Obrazložitev konta
Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni
dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in
druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

161.740 €

Obrazložitev konta
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje,
prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

4.514.839 €

Obrazložitev konta
Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in
storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in
tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev,
računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco,
hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve
(uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne
storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in
komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve,
druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za
prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne
premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v
državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za
službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje ( tekoče
vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje
in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov,
zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne
najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne
računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine,
zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila avtorskih
honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine
udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in
državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov,
notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam,
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pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem,
stroški davčnih postopkov, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi
operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti

27.480 €

Obrazložitev konta
Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov
poslovnim bankam. Zneski iz posameznih kreditnih pogodb so usklajeni s trenutno vrednostjo
EURIBOR-a ter ocenjenimi spremembami v letu 2021.

409 Rezerve

393.700 €

Obrazložitev konta
Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna
proračunska rezervacija. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad iz katerega se
namensko prerazporejajo sredstva med letom po namenih skladno z veljavnimi klasifikacijami.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

8.389.096 €
526.904 €

Obrazložitev konta
Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje
obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi
cenovne subvencije na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju in
čiščenju odpadne vode.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.816.801 €

Obrazložitev konta
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska
nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije,
drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi,
regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom). V zadnjih letih so se uveljavile tudi subvencije oziroma transferi za mlade
družine, ki gradijo, ter za plačilo komunalnega priključevanja objektov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

518.352 €

Obrazložitev konta
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim
upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom.

413 Drugi tekoči domači transferi

2.527.039 €

Obrazložitev konta
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena
drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v
sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih
oseb, ki ga plačujemo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
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uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

7.847.748 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.847.748 €

Obrazložitev konta
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva,
nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter
športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča,
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč
in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring,
načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

795.963 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
208.500 €
proračunski uporabniki
Obrazložitev konta
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo
investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski
transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem
proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

587.463 €

Obrazložitev konta
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim
zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

21 . 10 5. 3 71 €

70 DAVČNI PRIHODKI

14.579.156 €

700 Davki na dohodek in dobiček

13.290.344 €

Obrazložitev konta
Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za našo občino v letu 2022
izračunana v višini 13.290.344 EUR in izhaja iz povprečnine v višini 645,00 EUR. V strukturi
celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež.

703 Davki na premoženje

958.010 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:
- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
- davek od premoženja - na posest plovnih objektov
- davek na dediščine in darila
- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
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- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb
Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo
direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso
spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno
število zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve

329.802 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:
- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa
- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki

1.000 €

Obrazložitev konta
Med letom nastaja realizacija v dobro in breme tega konta, ko FURS prazni davčne podračune.
Plan je minimalen in je njegova realizacija odvisna od ključev praznitve posameznih davčnih
obveznosti zavezancev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.373.243 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.639.819 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od drugih najemnin
- prihodki od zakupnin
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico
-drugi prihodki od premoženja
Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od koncesij za vodno
pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske pogodbe in so odvisne od
proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od najemnine za
gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa upravljata JP
Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni najemni
pogodbi.

711 Takse in pristojbine

10.100 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse, ki so predpisane
pri izvajanju upravnih postopkov.
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712 Globe in druge denarne kazni

17.300 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške
in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz.
sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.500 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in
storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.
Največ prihodkov tu v letu 2022 predstavljajo prihodki KS Boštanj, ki bo še naprej upravljala z
vodovodnim omrežjem.

714 Drugi nedavčni prihodki

608.524 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki
Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za
okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka in sicer po pričetku
pridobivanja gradbenega dovoljenja na Upravni enoti ali na podlagi izgradnje novega
komunalnega priključka na javno omrežje.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

305.000 €
60.000 €

Obrazložitev konta
PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ
Občina Sevnica ima v letu 2022 namero o prodaji stanovanja v izmeri 60,13 m2 na naslovu
Naselje heroja Maroka 25 v Sevnici. (60.000,00 EUR)

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

245.000 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč.
PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
Občina Sevnica bo v letu 2022 prodala kmetijska zemljišča, ki smo jih prejeli po zapuščinskih
obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča se prodajo posamično zainteresiranim kupcem po
postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
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lokalnih skupnostih. Med prihodke pa se umestijo tudi menjave kmetijskih zemljišč. (15.000,00
EUR)
PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
V letu 2022 ima Občina namero prodati stavbna zemljišča, in sicer stavbno zemljišče v Krmelju,
na Studencu, v Sevnici na Drožanjski cesti, v Boštanju na območju OPPN Sveti križ, na Velikem
Cirniku, na Kompolju, gradbeno parcelo v območju ZN Sevnica – Šmarje, stavbno zemljišče v
poslovni coni na Blanci , stavbno zemljišče na območju pri HE Boštanj. Med prihodke pa se
umesti tudi menjave stavbnih zemljišč. (230.000,00 EUR)
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.847.972 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.822.393 €

Obrazložitev konta
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
KONTO (K2/K3/K4/K6)

REB A
2021

PRORAČUN
2022

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG. JAVNOFIN. INSTIT.

1.615.514,93

1.822.393,02

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

1.610.514,93

1.817.393,02

0

123.999,00

406.748,93

490.209,02

41.000,00

50.000,00

168.898,33

118.626,73

13.413,34

62.267,25

133.437,26

199.315,04

50.000,00

0

0

30.000,00

0

30.000,00

106.522,00

94.377,00

Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti

10.856,00

20.000,00

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO

15.000,00

15.000,00

Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz plačanih
subvencij od tržnih najemnin

10.000,00

8.227,00

Ministrstvo za
druž.pomočnik

70.000,00

45.000,00

0

6.150,00

Ministrstvo za infrastrukturo – nepovratna sredstva Sklada
za podnebne spremembe

666,00

0

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
uravnoteženje razvitosti občin

1.097.244,00

1.108.808,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
tekočo porabo

5.000,00

5.000,00

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti
državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega
investicije

pror. za

Požarna taksa
Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje
Save -Občina Sevnica OB110-17-0026
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica OB110-17-0014
Nadgradnja vrtca v Sevnici OB110-19-0038
Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles
OB110-21-0029
Postavitev sončnih elektrarn OB110-21-0030
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
za tekočo porabo

delo,

družino

in

socialne

zadeve-

Mrliško pregledna služba
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Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za
leto 2022 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bomo določene občine (148
občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz državnega proračuna; za Občino
Sevnica to znaša 123.999 EUR.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in
drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in
sicer:
Požarna taksa
MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva
nakazuje v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske
zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske
zveze Sevnica. Predvideva se povečanje sredstev glede na leto 2021.
Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je pridobila pogodbo o sofinanciranju št. C2130-21-333001 za projekt
Komunalno opremljanje v PC Sevnica. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in
pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. Projekt je v
izvajanju. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same dinamike izvajanja del ter
oddajanja zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev
118.626,73 € državnih sredstev s strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za operacijo Odvajanje in
čiščenje občina Sevnica - DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni
sektor. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same dinamike izvajanja del ter oddajanja
zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev 62.267,25
državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-40/Sevnica/0 za operacijo Hidravlične
izboljšave v Občini Sevnica -DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v
vodni sektor. Projekt je v izvajanju. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same
dinamike izvajanja del ter oddajanja zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se
načrtuje pridobitev 199.315,04 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles
Občina Sevnica želi vzpostaviti izposojo javnih električnih koles. Za začetek bi se izgradile štiri
točke, kjer bi se vršila izposoja koles. V kolikor bo Občina Sevnica pridobila dodatna sredstva
sofinanciranja projekta preko Eko sklada ali katerega drugega razpisa, bo pristopila k izvedbi.
Postavitev sončnih elektrarn
Občina Sevnica si zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V letu
2022 Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s
pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne
elektrarne na javnem objektu.
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:
Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti
Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih
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cest. Na osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela
program vzdrževanja gozdnih cest.
Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO
V skladu s 26. členom ZFO-1 bodo občini v letu 2022 zagotovljena dodatna sredstva iz
državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega
proračuna za financiranje, skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.
Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin
Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno
najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v
občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni
in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je
med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - družinski pomočnik
Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna za
financiranje pravic družinskega pomočnika in sicer tistim občinam, katerih stroški za ta namen v
tekočem letu presegajo 0,35 njihove primerne porabe. Višina sredstev je odvisna od števila
družinskih pomočnikov, zneska izplačil družinskim pomočnikom, zneska plačanih prispevkov
zavezancev, zneska prejetih plačil od ZPIZ ter 0,35% primerne porabe.
Mrliško pregledna služba
Sredstva za mrliško pregledno službo zagotavlja državni proračun, in sicer 2x letno Občina izda
pristojnemu ministrstvu zahtevek za povračilo sredstev.
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
Iz višine povprečnine izhaja tudi višina sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki za leto
2022 na našo občino znaša 1.108.808 EUR.
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Na podlagi veljavne zakonodaje, so šolo s prilagojenim programom dolžne financirati vse
občine, iz katerih jo otroci obiskujejo. Pridobljena sredstva so namenjena za delovanje Osnovne
šole Ana Gale Sevnica ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami iz drugih občin.
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
2.025.579 €
Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6)

REB A
2021

741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. EU

1.786.321,91

2.025.578,85

7411 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske in ribiške politike

260.577,53

187.399,00

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

260.577,530

187.399,00

2.571,25

0

Pametne vasi za jutri OB110-17-0037

20.419,42

0

Riba je in OB110-17-0038

97.333,02

0

100.000,00

11.332,86

0

81.069,81

2.560,00

2.560,00

Lokalno je povezovalno OB110-20-0026

0

85.000,33

Digivoda OB110-20-0028

0

7.436,00

37.693,84

0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada

1.525.744,38

1.838.179,85

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada

186.896,00

0

Energetska sanacija
OB110-20-0006

Lisci

186.896,00

0

741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada za obdobje 2014-2020

1.138.848,38

1.838.179,85

506.694,98

355.880,20

76.008,92

352.847,81

756.144,48

1.129.451,84

Ribe na šolskih krožnikih OB110-17-0044

Z ribami do zdravja OB110-19-0007
Centri interpretacije zavarovanih območij OB110-19-0023
Varuj o(ko)lje OB110-21-0013

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti OB110-17-0045

Tončkovega

doma

na

Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje
Save -Občina Sevnica OB110-17-0026
Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica OB110-17-0014

PRORAČUN
2022
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Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije
predstavljajo:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike, kjer so izkazana sredstva za :
Lokalno je povezovalno
V kolikor bo LAS Posavje razpisal še zadnji razpis v tem programskem obdobju iz Evropskega
kmetijskega sklada iz naslova CLLD sredstev, potem se bo Občina Sevnica prijavila nanj s
projektom, kjer bo glavna rdeča nit lokalna prehrana in lokalni proizvajalci.
Digivoda
Občina Sevnica bo skupaj s partnerji oddala vlogo za projekt Digivoda, in sicer na Javni
poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Posavje v letu 2021. V okviru projekta se namerava vzpostaviti aktivnosti, ki bodo spodbujala
varovanje pitne vode, osveščanje, edukacije, zaščito zajetja pitne vode v Sevnici itd
Z ribami do zdravja
Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno
kulturno društvo Mini kraljestvo. Občina Sevnica je v obstoječi etaži mansarde objekta
Tončkovega doma na Lisci uredila nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila
razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili so se tablični računalniki za izvedbo spletne
aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica,
natančneje na zbirnem centru odpadkov, postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je
lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta pa se je kupil tudi agregat z nadgradnjo
delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za
Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. Projekt je bil izveden v letu 2021, prihodki pa bodo
sledili v letu 2022.
Centri interpretacije zavarovanih območij
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020.
V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na Tončkovem domu na Lisci preuredili notranji
nastanitveni prostori v etaži nadstropja in staro stavbno pohištvo se je zamenjalo za novo. S
predvidenim posegom je bila predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično
napeljana nova strojna in elektro instalacija.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR in v letu 2022 bodo nastali stroški za izvedbo mehkih
vsebin v znesku 5.815,16 EUR. Prihodki bodo sledili v letu 2022.
Varuj o(ko)lje
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje uspešno kandidirali za nepovratna
sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve
okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje
ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s
tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v
okviru projekta v letu 2022 izvedla informiranje in obveščanje javnosti. V letu 2022 se načrtuje
pridobitev 2.560 € nepovratnih sredstev.
-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega
sklada za obdobje 2014-2020, kjer so izkazana sredstva za:
31

Komunalno opremljanje v PC Sevnica
Občina Sevnica je pridobila pogodbo o sofinanciranju št. C2130-21-333001 za projekt
Komunalno opremljanje v PC Sevnica. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in
pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. Projekt je v
izvajanju. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same dinamike izvajanja del ter
oddajanja zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev
355.880,20 € evropskih sredstev s strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za operacijo Odvajanje in
čiščenje občina Sevnica - DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni
sektor. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same dinamike izvajanja del ter oddajanja
zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev 352.847,81 €
evropskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.
Hidravlične izboljšave v Občini Sevnici
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-40/Sevnica/0 za operacijo Hidravlične
izboljšave v Občini Sevnica - DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v
vodni sektor. Projekt je v izvajanju. Pridobitev nepovratnih sredstev je odvisna od same
dinamike izvajanja del ter oddajanja zahtevkov skladu s pogodbenimi določili. V letu se 2022 se
načrtuje pridobitev 1.129.451,84 € evropskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

2.075.252 €
3. 4 24 .7 4 8 €

50 ZADOLŽEVANJE

2.750.000 €

500 Domače zadolževanje

2.750.000 €

Obrazložitev konta
V letu 2022 se Občina Sevnica namerava zadolžiti pri poslovni banki za sledeče projekte:
- lasten del sredstev pri projektih financiranih iz kohezijskega sklada: hidravlične izboljšave,
odvajanje in čiščenje odpadne vode, komunalno opremljanje v obrtni coni,
- izgradnja OŠ Ana Gale
- dograditev OŠ Blanca
- delno izgradnja stadiona
- rekonstrukcija Ceste na Dobravo.

55 ODPLAČILA DOLGA

674.748 €

550 Odplačila domačega dolga

674.748 €

Obrazložitev konta
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih
bankah in pri državnem proračunu.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

126.960 €
12 6 .9 6 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta
ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih
nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

126.960 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Kazalnik doseganja cilja je odstotek izvršenih
zakonskih nalog in sprejetih odločitev v skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

77.000 €

Opis podprograma
Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta,
stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje
političnih strank.
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Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o
enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo. Doseženost cilja se meri z
deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju ter sprejemu sklepov
oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti,
izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov
lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Doseženost cilja se meri z deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju s
ciljem nemotenega delovanja lokalne skupnosti in izvrševanja zakonskih nalog ter sprejemu
sklepov oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.

01101 Stroški dela občinskega sveta

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI DELA OS
Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Za
leto 2022 je predvidenih 10 sej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno
udeležbo.
402905 Sejnine udeležencem odborov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

48.000 €
6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) se sejnine izplačujejo članom delovnih
teles občinskega sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
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članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.
402905 Sejnine udeležencem odborov

01105 Delovanje političnih strank

6.000 €
23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK
Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, se financirajo iz občinskega proračuna na
podlagi Zakona o političnih strankah in Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank
v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z dne 21.1.2019, v višini 18.000 EUR. Političnim strankam
pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah 2018.
Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR,
ki se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14),
Sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z
dne 21.1.2019, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine
Sevnica (Ur. list RS, št. 43/15).
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

23.000 €
49.960 €

Opis podprograma
Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer
samoprispevek).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampaniji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zakonita izvedba volitev, tako lokalnih volitev ter referendumov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetna priprava in izvedba volitev v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. Kazalec
doseženosti cilja je izvedba volitev brez pritožb in v terminskem roku.

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije

40.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MATERIALNI STROŠKI OVK
V letu 2022 so predvidene redne lokalne volitve (volitve župana, članov občinskega sveta in
svetov krajevnih skupnosti). Zagotovijo se sredstva za pisarniški material in storitve (izdelava in
nakup volilnega materiala), za izdatke za reprezentanco, sredstva za plačilo dela volilnih
odborov ter za poštnino in kurirske storitve.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
V letu 2022 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz
leta 2018.
402000 Pisarniški material in storitve

9.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco

350 €

402099 Drugi splošni material in storitve

330 €

402206 Poštnina in kurirske storitve
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

01112 Najem prostorov za volitve

8.800 €
21.840 €
2.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAJEMNINE
Zagotovijo se sredstva za plačilo najemnine za izvedbo rednih lokalnih volitev v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
V letu 2022 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz
leta 2018.
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije

2.230 €
7.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Člani občinske volilne komisije so za svoje delo plačani skladno z določili Zakona o lokalnih
volitvah .
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
V letu 2022 so predvidene redne lokalne volitve. Izhodišča so stroški rednih lokalnih volitev iz
leta 2018.
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402901 Plačila avtorskih honorarjev

7.410 €

2000 NADZORNI ODBOR

9.290 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9. 2 90 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno
porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik
Občinskega sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

9.290 €

Opis glavnega programa
V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2022. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2022 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

9.290 €

Opis podprograma
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in
lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Doseženost cilja se
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meri z izvedbo planiranih letnih nadzorov nadzornega odbora v celotnem mandatnem obdobju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev
Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2022. Realizacija bo ugotovljena
ob koncu leta 2022 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora
izplačujejo sejnine. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela
nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno
udeležbo.
402905 Sejnine udeležencem odborov

3.850 €

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora

150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POTNI STROŠKI
Načrtovani stroški prevozov članov nadzornega odbora so povezani z izobraževanjem članov
nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.
402402 Stroški prevoza v državi

02204 Delovanje Nadzornega odbora

150 €
5.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega
odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora
je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Sredstva so predvidena
na podlagi pretekle realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora.
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IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Predvideni so izdatki za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi
preteklih stroškov.
402905 Sejnine udeležencem odborov

5.050 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

240 €
433.070 €
17 5 .6 4 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan,
podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta
ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih
nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter
mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in
potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

175.648 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
občinskega sveta, župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno
delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno
sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje
odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Doseženost cilja se izvede ob koncu leta z oceno
zagotavljanja izvrševanja zakonskih nalog lokalne skupnosti ter izvršitvijo programa predvidenih
investicij.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

175.648 €

Opis podprograma
Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni
stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za
javnost, objava informacij v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in
moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Kazalniki za doseganje ciljev so pripombe občanov,
zaposlenih ter morebitne ugotovljene napake inšpekcijskih služb ter uspešno sodelovanje
lokalne skupnosti z državnimi organi glede usklajevanja nalog ter investicij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je
realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov

65.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju. Župan opravlja funkcijo poklicno. Občina mora imeti skladno z zakonom o lokalni
samoupravi najmanj enega podžupana, ki ga je imenoval župan, le-temu pa za opravljanje
funkcije pripada mesečno plačilo. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka
za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni
so tudi potni in drugi stroški za službena potovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v
javnem sektorju.
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400000 Osnovne plače

40.621 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.600 €

400100 Regres za letni dopust

1.050 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

707 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

250 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

30 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

50 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
320 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi

50 €
3.250 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

16 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

20 €

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

9.334 €
109.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije
novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov,
naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje
raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva se
namenijo tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.
Izmed lokalnih in regionalnih medijev bo Občina Sevnica z namenom celovitega obveščanja
občank in občanov sodelovala z naslednjimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo Ansat
Krško, obveščanje bo potekalo preko lokalnega informativnega programa Axa ter preko
radijskih postaj (aktualna povabila na dogodke javnega značaja itd.).
Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in
drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je vzajemno
utečeno pri organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih tekmovanj,
preventivnih dogodkov itd. Pri tem občina sodeluje in pomaga tudi z obveščanjem javnosti in
medijsko promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.
Del sredstev za obveščanja javnosti bo v letu 2022 predviden za promocijo občine, turizma in
turističnih potencialov občine kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco obsegajo gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki
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jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje
duhovnikov, sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, izbor športnika leta
in druge. S temi sredstvi se deloma sofinancirajo tudi stroški pogostitev prireditev v občini
Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za
protokolarne namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, morebitni novi nakup
občinskih zastav za javne zavode, krajevne skupnosti ter stroški izobešanja zastav ob državnih
praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.
Iz teh sredstev se nakupijo tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter simbolična
darila, ki jih Občina Sevnica izroči mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.
Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih
v občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje
priložnostnih spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega
materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski
starostnikov).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

76.000 €

402009 Izdatki za reprezentanco

15.750 €

402099 Drugi splošni material in storitve

18.200 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
20 . 00 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z
zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

20.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
43

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v
javnih medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 €

Opis podprograma
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in
drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom
protokolarnih dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč
drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s
številom protokolarnih dogodkov.

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov obsegajo nakup
protokolarnih daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih
izroči župan. Sem sodi nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih
proizvajalcev in umetnikov, odkup knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za
najboljše učence.
Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega
praznika (organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402099 Drugi splošni material in storitve

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

20.000 €
87 . 42 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

79.760 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
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18039003 Ljubiteljska kultura

79.760 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja
pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s
katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih
pripomb neprofitnih organizacij.

18305 Transferi neprofitnim organizacijam

79.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA
Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira prireditve in
dogodke širšega lokalnega pomena. V letu 2022 je predvidena pomoč s plačili avtobusnih
prevozov Godbi Sevnica, Združenju borcev NOB Sevnica, nakup knjig kot protokolarno darilo
župana ob poslovnih obiskih, pokroviteljstvo Vinske kraljice na festivalu Modre frankinje in na
izboru Županovo vino 2022, nakup majic za razne prireditve, promocija evropskega tedna
mobilnosti.
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TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah.
Sofinancira se tudi udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine,
izobraževanje kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k
promociji in ugledu občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme
ter tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Organizator teh aktivnosti ni občina,
ampak posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na
osnovi vloge.
Iz tega konta se zagotovijo sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih
gibanj.
402999 Drugi operativni odhodki

21.260 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

58.500 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

7.662 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtujejo nosilci javnih služb skupaj z Občino. Doseženost cilja se meri z
udeležbo društev in javnosti v načrtovano dejavnost ter številom morebitnih pripomb neprofitnih
organizacij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

18059001 Programi športa

7.662 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
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gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane
dejavnosti ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnosti nosilcev javnih služb ter
se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo.
Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane dejavnosti ter številom
morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb

7.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Transfer za dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo«
Prireditev je športno-promocijske narave s predstavitvijo in izvajanjem potapljanja v montažnem
bazenu premera 10 metrov in globine en meter ter ob prisotnosti strokovnega osebja in je
namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje poteka pod stalnim
nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki ob razpoložljivi opremi zagotovi varen potop v
bazenu. V bazenu je ob potopu na ogled podvodna razstava fotografij hrvaškega primorja.
Prireditev je javna, potapljanje je brezplačno za vse udeležence. Izvedba dogodka bo v
poletnem mesecu. Občina Sevnica bo organizacijo in izvedbo dogodka odstopila PGD Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Ocena stroškov dogodka glede na predvidene aktivnosti.
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
7.662 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

15 0 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,
ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo
odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih
nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih
financah.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih
nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov
ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis podprograma
Tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. Zastavljeni cilj se meri z
uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih
projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov
ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.

23410 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah
zagotovijo in uporabijo za nepredvidene namene, ter za namene, za katera se med letom
izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
zaradi nejasnih dejstev ni bilo mogoče v celoti načrtovati.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
409000 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
2.543.792 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
11 . 00 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni
uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z
zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt
razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v
javnih medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

11.000 €

Opis podprograma
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo),
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izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje
spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost
cilja se meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu ter s številom
vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno
izvajanje protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število
objav predpisov in ukrepov Občine Sevnica. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na spletno
stran Občine Sevnica.

04401 Oglaševanje občinske uprave

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Občina mora v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije
objavljati svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet ter razpise v skladu s
pravilniki. Iz tega konta se plača tudi po en izvod vsakega izdanega Uradnega lista Republike
Slovenije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.000 €
1. 9 18 .4 4 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.918.442 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.
Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

06039001 Administracija občinske uprave

1.646.372 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje
in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave.
Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za
delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z
rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

06413 Stroški dela občinske uprave

1.158.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSNOVNE PLAČE
Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o
javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji,
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
kolektivne pogodbe ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski
upravi občine Sevnica. Na višino plač vplivajo tudi izvedena napredovanja v letu 2021, s
finančnim učinkom od 1.12.2021 dalje.
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST
Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za
magisterij, ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za
javni sektor.
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REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcem bo v letu 2022 izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.
Sredstva so predvidena v višini regresa v višini minimalne plače za leto 2021.
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.
SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so javni uslužbenci upravičeni do dela
plače za redno delovno uspešnost.
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah
delodajalca.
JUBILEJNE NAGRADE
V letu 2022 so štirje javni uslužbenci v občinski upravi upravičeni do izplačila jubilejne nagrade.
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO
Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem
sektorju upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih
uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih
mest.
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400000 Osnovne plače

861.220 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000 €

400100 Regres za letni dopust

35.613 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.500 €

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

17.225 €

400400 Sredstva za nadurno delo

10.000 €

400900 Jubilejne nagrade

2.022 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

76.200 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

56.500 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.600 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

520 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

870 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
15.500 €

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

63.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe nabavlja pisarniški material za delo
občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni material,
voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba sredstev je
odvisna od potreb po pisarniškem materialu.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti,
del stroškov poračuna od najemnikov oziroma uporabnikov. Za leto 2022 bo izveden postopek
evidenčnega naročila.
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin,
med drugim tudi parka ob Savi, se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno
službo.
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija X, podatki AJPES,M) ter
dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik). Predvsem ob spremembah zakonodaje je
potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja, priročniki).
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje
priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje
propagandnega gradiva - mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva
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Občine in drug material in storitve za delo OU).
Med druge splošne stroške sodijo tudi stroški varstva pri delu, in sicer stroški zdravstvenih
pregledov vseh zaposlenih v letu 2022, izdelava oziroma novelacije požarnega reda in načrta
vseh objektov, skladno s spremembo zakonodaje na področju požarnega reda, vsakoletni
stroški izvedbe evakuacije, izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

12.000 €

402001 Čistilni material in storitve

26.000 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500 €

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000 €

402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

16.000 €
101.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del
poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s
strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne
pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek električne energije za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici,
ribarnice, električne polnilnice pri železniški postaji, postajališče za avtodome na Lisci.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer
na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s
plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote
Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Občina plačuje tudi stroške ogrevanja za objekt bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici. Poraba
stroškov se poračunava iz stroškov najemnin.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV
Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,
komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih
stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi
pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.
Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek komunalnih storitev za objekte na Trgu Svobode
38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici ter
strošek vode za območje vrtičkov, javnega WC-ja, odvoz odpadkov iz Lisce ter stroške
komunalnih storitev ribarnice.
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave,
občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami,
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krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta
ter RTV prispevek.
POŠTNINA
Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij, krajevnih skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana
makroekonomskih gibanj.
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402200 Električna energija

35.000 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

15.000 €

402203 Voda in komunalne storitve

6.000 €

402204 Odvoz smeti

12.000 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

13.000 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

20.000 €

06423 Prevozni stroški in storitve OU

18.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (VW Golf 5,
VW Golf 7, Renault Clio in Dacia Duster).
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in
čiščenja. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.
Iz tega konta se plačujejo tudi stroški vzdrževanja vozila, ki je v uporabi zavoda Sopotniki.
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil,
danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu ter za
izvajanje projekta Sopotniki.
STROŠKI NAKUPA VINJET
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

5.500 €

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

555 €
2.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE
Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, potne stroške, stroške parkiranja ter
stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se izplačujejo v skladu s predpisi ter po
predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske obravnave, oglediM).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

350 €

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320 €

402402 Stroški prevoza v državi

1.500 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

300 €

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

400 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

238.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se
zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih
zavodov v letu 2021.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu ter plačilo
obratovalnih stroškov za stanovanje.
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE
Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v
Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati
počitniških kapacitet.
ODŠKODNINE ZARADI SODNIH POSTOPKOV
Na podlagi sklenjene sodne poravnave pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, VII Pg 2228/2019 z
dne 20.5.2021, je Občina Sevnica dolžna Republiki Sloveniji, zanjo Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, p. Ljubljana plačati odškodnino v skupnem znesku 521.177,14 EUR, in sicer
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najkasneje do 31.12.2025. Prvi obrok je bil poravnan MJU 15.6.2021 v skupnem znesku
52.117,72 EUR. Drugi obrok v višini 125.000,00 se predvideva plačati v letu 2022.
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
Občina Sevnica za potrebe izvedbe protokolarnih dogodkov sklene s posamezniki pogodbo za
izvedbo avtorske storitve, ki se izplačajo preko Avtorske agencije za Slovenijo.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,
organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se
jim izplača mesečna nagrada skladno z zakonom oziroma kolektivno pogodbo.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna
izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske
uprave.
V primeru izkazanega interesa zaposlenih po dodatnem izobraževanju, se skladno s
Pravilnikom o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju na Občini Sevnica in internim
razpisom zaposlenim sofinancira dodatno izobraževanje.
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,
NOTARJEV IN DRUGIH
V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,
notarske potrditve pogodb ter notarski zapisi.
V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev
odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih, zadeve Cerod, Radio
Sevnica, odškodninske zadeve...). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem
je lahko le odvetnik.
Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti
cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za
revizijo. Občina Sevnica bo za leto 2022 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki bo izbran na
podlagi izvedenega evidenčnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so
posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev
odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer
dogovor z lastniki ni mogoč.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač, vodenju
gotovinskega računa ter plačil preko POS terminala.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet
nepremičnin glede na sklenjene pravne posle.
PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi
kvote za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V
preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v
podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega
sodelovanja z delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v
sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s
podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge
postavke (zavarovanje ARAG, izkaznice, izdelavo ključev, refundacije, PIS, druge spletne
objaveM).
Iz tega konta se plača tudi članarina vključenosti Občine Sevnica v Skupnost občin Slovenije.
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Sredstva na kontu drugi operativni odhodki so namenjena tudi pomoči društvom za ureditve
prostorov ali nakup opreme, ki je nujno potrebna za njihovo delovanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene
makroekonomskih gibanj.
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

3.500 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.500 €

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

125.000 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.000 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.500 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

700 €
5.000 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in
drugih
25.000 €
402931 Plačila bančnih storitev

2.000 €

402937 Stroški davčnih postopkov

5.000 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

20.000 €

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

63.877 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata - SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih
proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Občina Sevnica je višino
sredstev povzela iz finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata - skupni prekrškovni organ
za leto 2022. Po ključu delitve znaša delež Občine Sevnica 24,00 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v
javnem sektorju, sistemizacije delovnih mest ter finančnega načrta.
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413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

63.877 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
272.070 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik
uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe
zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske
uprave Občine Sevnica
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme

243.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja
prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter plačevanje
rezervnega sklada.
Na tem kontu so zajeta tudi redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila
sanitarij, pleskanje pisarn, sanacija talnih oblog, zamenjava stavbnega pohištva.
Iz tega konta je predvidena sanacija sanitarij in povezovalnih prostorov Kolonije v Krmelju,
preureditev prostorov za informatorja v pritličju stavbe občinske uprave, ureditev hodnika v
objektu Studenec 33 ter plačilo drugega dela ureditve nove sejne sobe v Loki pri Zidanem
Mostu.
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
- Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj (9.600,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022
zagotovila brušenje parketa ter pleskanje sten v TVD Partizan.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE
Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z
zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti. Iz te postavke se
poravnajo tudi zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe zagotovljeno izvajanje vzdrževanje računalnikov ter
serverjev, stroški so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti
občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale, klimatskih
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naprav, servisiranje centralne napeljave, dvižne ploščadi in dvigala v Loki.
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem zagotovljeno izvajanje vzdrževanja
licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, programske opreme za
upravno poslovanje ODOS, vzdrževanje in nadgradnjo programa TerraGIS, programa enotnega
vpisa otrok v vrtce Provrtec, dostop do PISO, Autocad ter druge. Iz tega konta se plača tudi
programska oprema za obdelavo podatkov za NUSZ ter javno razgrnitev le-teh podatkov.
NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME
Občina Sevnica ima sklenjeno pogodbo za najem treh večfunkcijskih naprav, saj je najem za
Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje strošek rednega vzdrževanja
opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA
V letu 2022 je predvidena zamenjava kuhinjskega stanovanjskega pohištva za počitniško
stanovanje v Novigradu.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena ureditvi
sanitarnih prostorov na sedežu Krajeven skupnosti Blanca, za ureditev sanitarij na objektu v
Gornjih Impoljah, ureditev kuhinje na večnamenskem objektu v Češnjicah ter zamenjavi strehe
na objektu Loka pri Zidanem Mostu 51 (skupaj z etažnim lastnikom Mercator d.d.).
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
- Sanacija prostora Dom Mladih (8.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 zagotovila
sredstva za sanacijo stropa, zamenjavo svetil, pleskanje sten in zamenjavo talnih oblog.
- Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca
(4.370,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 kupila projektor skladno s pobudo.
- Zamenjava inventarja in izboljšave (4.100,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 za dom na
Logu dobavila 15 zložljivih miz ter naročila izdelavo stropa na zunanjem nadstrešku.
PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Načrti in druga projektna dokumentacija
Glede na dogovore z Ministrstvom na notranje zadeve Občina Sevnica za leto 2022 planira le
del sredstev za izdelavo projektne dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-21-0006 - PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in
ocene makroekonomskih gibanj.
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402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

84.600 €

402504 Zavarovalne premije za objekte

21.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-21-0006 PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

06441 Nakup osnovnih sredstev

5.000 €
45.000 €
5.000 €
66.470 €
5.000 €
61.470 €
5.000 €
5.000 €
26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
V letu 2022 se zagotovijo sredstva za nakup pisarniškega pohištva sejne sobe v Loki pri
Zidanem Mostu.
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina predvideva v letu 2022 nakup opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski
upravi (stolov, delovne opreme zaradi izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina planira v letu 2022 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter
druge računalniške opreme.
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica planira v letu 2022 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica,
zaradi dotrajanosti le-te.
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.
NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na
dosedanje potrebe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA,
OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME,
OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV,
OB110-08-0025 - NAKUP OPREME ZA HLAJENJE,
OB110-12-0024 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME,
OB110-15-0025 - NAKUP GASILNIH APARATOV;
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi ugotovljenih potreb in ocene makroekonomskih gibanj.

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

8.000 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva

8.000 €

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.000 €

420201 Nakup pisarniške opreme

4.000 €

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

10.000 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme

10.000 €

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.500 €

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

1.500 €

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

2.000 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

2.000 €

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

500 €

420233 Nakup gasilske opreme

500 €

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO NUSZ
Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi
odmere davčnega organa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2021, novi objekti v lasti
Občine Sevnica in ocene makroekonomskih gibanj.
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

3.000 €

IN

STANOVANJSKO
61 4 .3 5 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
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banka cestnih podatkov
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev
katastrskega stanja glede na trase cest.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

70.000 €

Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja
glede na trase cest.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest.
Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število
naročenih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

70.000 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko. Skladno z banko
cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se meri s
številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali se bodo
tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne
odmere, ureditve mej). Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih
odmer glede na število naročenih.

16459 GEODETSKE STORITVE

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE IN CENITVE
Občina Sevnica bo za leto 2022 izbrala izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer cest ter
za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere po
končani investiciji, vpis objektov v kataster stavb, etažni načrti).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603 Komunalna dejavnost

70.000 €
284.350 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

284.350 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).

65

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje. Zastavljeni
dolgoročni cilj se meri z realizacijo dolgoletnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov
gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske
javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

284.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica planira v letu 2022 urediti prostor za raztros pepela na pokopališču v Loki in na
Studencu.
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem
gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja je v
celoti predvidena v letu 2022.
Nakup drugega pohištva
Za nemoteno uporabo mrliške vežice je potreben nakup nove opreme.
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok pridobitev gradbenega
dovoljenja se je zaradi podaljšanega postopka na UE Sevnica zaradi priglasitve stranskih
udeležencev zamaknil) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v Tržišču.
Izgradnja je v celoti predvidena v letu 2022.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji žarnega zidu bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Po izgradnji bo potrebno pridobiti PID za namen uporabnega dovoljenja.
MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA - NADSTREŠEK
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca dozidave
mrliške vežice Sevnica z nadstreškom. Izgradnja je v celoti predvidena v letu 2022/2023,
dinamiki izgradnje sledi tudi plačilo.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji nadstreška bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Občina Sevnica bo po usklajeni idejni zasnovi naročila izdelavo celotne dokumentacije za
dozidavo mrliške vežice Sevnica z nadstreškom.
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKA VEŽICA ROVIŠČE
Načrti in druga projektna dokumentacija
Občina Sevnica bo po usklajeni idejni zasnovi s KS Studenec in krajani Rovišča naročila
izdelavo celotne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje mrliške vežice Rovišče z
vetrolovom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0030 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
OB110-20-0004 - IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
OB110-20-0005 - IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
OB110-21-0031 - MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA - NADSTREŠEK
OB110-21-0045 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

25.000 €
25.000 €
125.000 €

420204 Nakup drugega pohištva

30.000 €

420401 Novogradnje

95.000 €

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU74.500 €
420401 Novogradnje

70.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.500 €

OB110-21-0031 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

49.850 €
40.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.850 €

OB110-21-0045 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 €
10.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
260.000 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
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v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069002 Nakup zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16069002 Nakup zemljišč

260.000 €

Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč
povezani s konkretnim projektom.

v primerih, ko nakupi še niso

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s poročilom o
realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s
poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:
- zemljišče za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- zemljišče v PC Krmelj,
- zemljišče za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- zemljišče pri OŠ Boštanj (uskladitev cene),
- objekt zaradi širitve javne infrastrukture v Boštanju (Boštanj 25) - prvi del kupnine,
- objekt zaradi širitve javne infrastrukture v Tržišču (Tržišče 31) - prvi del kupnine,
- objekt v Sevnici (Trg svobode 41) - prvi del kupnine,
- nakup zemljišč s pripadajočimi objekti ob državni cesti R3 Loka - Račica ter
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- zemljišče za infrastrukturo v PC Boštanj pri HE Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0083 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenega obsega odkupov za potrebe občinskih cest ter
ocenitve vrednosti zemljišč. V primeru nepredvidenih odkupov oz. višjih vrednosti je predviden
dogovor o delnem plačilu, glede na zagotovljena proračunska sredstva.
402799 Druge odškodnine in kazni

10.000 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

250.000 €

420600 Nakup zemljišč

250.000 €

4002 ODDELEK ZA FINANCE

709.228 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

70 9 .2 2 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito
upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

709.228 €

Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z
javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj
ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete
obveznosti iz naslova zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
702.228 €
Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti
od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov,
najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete
obveznosti iz naslova zadolževanja.

22401 Plačilo obresti bankam

27.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA OBRESTI BANKAM
Tu načrtovana sredstva so namenjena plačilu obresti v letu 2022, skladno z že sklenjenimi
kreditnimi pogodbami ter na podlagi višine EURIBORA. Sredstva so torej ocenjena, saj je
večina kreditnih pogodb vezanih na tromesečni ali mesečni EURIBOR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte, se pa v letu zadolžitve izvedejo točno določeni projekti iz tega vira.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

500 €
26.980 €
419.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje kreditov teče nemoteno, zato so planirana sredstva na tej postavki zadostna za
poplačilo vseh glavnic skladno z amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje
izvedbe projektov v letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
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550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI
419.663 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu 255.085 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje državnega kredita skladno s 21. členom ZFO-1C je načrtovano na tej proračunski
vrstici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na
projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje
izvedbe projektov v letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

255.085 €
7.000 €

Opis podprograma
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za
vodenje kredita ipd.)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete
obveznosti iz naslova zadolževanja.

22410 Stroški zadolževanja

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V povezavi z načrtovanim zadolževanjem v letu 2022 bodo nastali spremljajoči stroški, ki so
skladno s predpisanim postopkom zadolževanja občin neizogibni. Pridobiti je namreč potrebno
pravno in finančno mnenje zunanjega neodvisnega strokovnjaka, ki je na Ministrstvu za finance
podlaga za izdano soglasja k zadolžitvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Spremljajoči stroški pri zadolževanju niso neposredno povezani z načrtovanimi projekti.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predmetni stroški so načrtovani glede na izkušnje preteklih let ter skladno z predvideno višino
zadolževanja.
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402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

7.000 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 8 . 3 7 9 . 8 5 2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

€

46 8 .9 4 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 2016-2022.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

468.940 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo
življenje varnejše in kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z
veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

39.500 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč
in drugih nesreč.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj za
posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavje.

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
Planirana sredstva se namenijo za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo enot
CZ, ki izhaja iz Uredbe o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne
zaščite (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur.l.RS, št.78/09).Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg ) je
občina dolžna izvajati naloge. Občina zagotavlja sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o
opravljanju nalog ZRP (Potapljaško društvo Vidra, potapljači PGD Sevnica,Planinsko društvo
Lisca Sevnica, Radio klub Sevnica). (5.000 EUR)
NAKUP OS ZA ZIR
Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (obutev, ročna radijska postaja, zaščitna
oprema za COVID-19) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in
drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Uredba o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite in
pogodba o opravljanju gasilske javne službe
402199 Drugi posebni materiali in storitve

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

5.000 €
1.000 €
1.000 €
23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se
nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na osnovi
zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve
sanacijske ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče, zaščitna oprema
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COVID-19 in podobno).
Občina Sevnica zagotavlja stalno usposobljenost enot CZ, zato je potrebno izobraževanje, ki se
za pripadnike CZ izvaja na Igu, na Območni enoti Rdečega križa Sevnica in se izvaja v skladu z
letnim programom izobraževanja pripadnikov enot CZ. (preverjanje enot PPCZ in RK,
usposabljanje za uporabnike izolirnih gasilnih aparatov, tehnično reševanje, reševanje na in iz
vode, usposabljanje članov štaba CZ občine Sevnica). V postavki so zagotovljena sredstva za
plačilo refundacij plač za pripadnike različnih sestavov v sistemu ZiR v času usposabljanj in
intervencij. V postavki so tudi stroški za opravljanje zdravniških pregledov za 100 operativnih
gasilcev v okviru GZ Sevnica. Sredstva se zagotavljajo v skladu s Pogodbo o opravljanju javne
gasilske službe št. 82000-0021/2005, Zakonom o gasilstvu (ZGas-UPB1) (Ur.l. RS št.113/05)
in Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št.
65/07, 80/08, 9/11 in 69/15) (23.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine
Sevnica in v izobraževalnem centru na Igu ter v Sežani.
402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite

23.000 €
10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2022 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z
prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA10.500 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.500 €
429.440 €

Opis podprograma
Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega
delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti
gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske
domove, gasilska vozila in opremo.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

229.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)
Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg).
Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in
posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-0021/05 je določen obseg, vsebina in
način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja
skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica
(Ur.l. RS, št. 78/09).
Sredstva iz naslova požarnih taks pa bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne
opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze
Sevnica. MORS - URSZR bo namenska sredstva nakazoval v skladu s pogodbo med Občino in
URSZR št. 427-00-5/2004-139 z dne 01.03.2004. Občina Sevnica je skupaj z posameznimi
PGD-ji v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in Odlokom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 78/09) dolžna skrbeti
tudi za nemoteno operativnost gasilskih domov in orodišč. (229.440 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki je predvidena tudi investicija:
Ureditev razsvetljave na odru GD Studenec. (2.270 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica se obvezuje, da bo iz občinskega proračuna financirala dejavnost GZ Sevnica.
Podlaga za financiranje je na občinskem nivoju usklajen letni program dejavnosti GZ in
prostovoljnih društev.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

229.440 €
200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin.
Večina sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki
ga bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in
osrednje društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z
Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi
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nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (200.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

200.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
200.000 €
proračunski uporabniki

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

14 . 35 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine
je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Občinski program varnosti,
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

14.350 €

Opis glavnega programa
Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in
notranje varnosti v občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
08029001 Prometna varnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

08029001 Prometna varnost

14.350 €

Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi
šolski dan, M)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Resolucija o nacionalnem programu
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13);
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu
področju.

z izvajanjem preventivnih akcij na tem

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij
na tem področju.

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva so namenjena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v
okviru Občine deluje kot organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. (350 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi stroškov sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu iz obdobja prejšnjih let.
402905 Sejnine udeležencem odborov

350 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prom.
14.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v
cestnem prometu. Za osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko
tekmovanje Kaj veš o prometu, s katerim poskušamo prispevati k večji ozaveščenosti za
pravilno vključevanje mlajših udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v
teoretičnem in praktičnem znanju iz CPP. Stroški so namenjeni za organizacijo in izvedbo
občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter sofinanciranje ostalih preventivnih prometnih
akcij v občini Sevnica (Evropski teden mobilnosti...). (14.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov za izvedbo tekmovanj iz preteklih let. Stroški se
povečajo na račun vsakoletnega izpopolnjevanja občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu.
402099 Drugi splošni material in storitve

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

14.000 €
54 . 45 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
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razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo
drugih postavk občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

54.450 €

Opis glavnega programa
Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopov za lastnike gozdov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 €

Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne
vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih pot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove
Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopa do gozdnih zemljišč.

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

54.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
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stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi
za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica
načrtuje v letu 2022 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki
so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (54.450,19 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

54.450 €
54.450 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
10 3 .7 9 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi
energije in oskrbe s toplotno energijo.

viri

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije
nafte in zemeljskega plina
77.790 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12049001 Oskrba s plinom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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12049001 Oskrba s plinom

77.790 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje plinovodov.
Zakonske in druge pravne podlage
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje oskrbe s plinom.

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2022 bo izdelana projektna
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev omrežja plinovoda. (40.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

40.000 €
40.000 €
37.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica.
V skladu s pogodbo med Občino Sevnica in Komunalo d.o.o. Sevnica. (37.790,00 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

37.790 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
26.000 €

Opis glavnega programa
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na
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področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izdelava podlage za pripravo razvojnega programa občine na področju oskrbe in rabe energije
ter akcijskega načrta skladno s konvencijo županov za podnebne spremembe in energije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava podlage za pripravo razvojnega programa občine na področju oskrbe in rabe energije
ter akcijskega načrta skladno s konvencijo županov za podnebne spremembe in energije.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Oddelek za okolje in prostor.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

26.000 €

Opis podprograma
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo
geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
OPN Občine Sevnica, Energetski zakon,Lokalni energetski koncept občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava podlage za pripravo razvojnega programa občine na področju oskrbe in rabe energije
ter akcijskega načrta skladno s konvencijo županov za podnebne spremembe in energije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava podlage za pripravo razvojnega programa občine na področju oskrbe in rabe energije
ter akcijskega načrta skladno s konvencijo županov za podnebne spremembe in energije.

12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Občinski svet Občine Sevnica je leta 2012 sprejel Lokalni energetski koncept občine Sevnica.
Lokalni energetski koncept občine predstavlja podlago za pripravo razvojnega programa občine
na področju oskrbe in rabe energije, kar je obveznost občine po Energetskem zakonu EZ-I (Ur.
list RS 60/19) in Pravilniku o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Ur. list RS 56/16). Skladno z EZ-1 se LEK sprejme na vsakih deset let, oziroma tudi pogosteje.
Sredstva so namenjena izdelavi Novelacije Lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica.
Občina Sevnica je pristopila h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energije.
Skladno s to konvencijo je potrebno izdelati akcijski načrt, ki bo ravno tako del te postavke.
(26.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

81

OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

26.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

26.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
3. 3 34 .3 9 4 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.327.729 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.234.454 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
82

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino Sevnica in Javnim podjetjem
Komunala d.o.o. Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev
ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.234.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE LC)
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 – Zces-1A) ) spada vzdrževanje
lokalnih cest med redno gospodarsko javno službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo,
vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometna na njih. Redno vzdrževanje občinskih cest
obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem
stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje
nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Občina Sevnica je v letu 2014 na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanje občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.list RS, št. 45/14) prenesla
vzdrževanje občinskih lokalnih cest na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Zaradi velikega obsega lokalnih cest in dotrajanosti le-teh je potrebno letno zagotavljati sredstva
za zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč. (1.234.454 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
Ureditev vasi Leskovec:
V sklopu zgornje postavke se načrtuje ureditev vasi Leskovec. Predvidena je postavitev klopi,
zasaditev nove lipe in odstranitev stare ter postavitev usmerjevalnih tabel, ki bodo označevale
sosednje hribe. (6.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino
Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.234.454 €
1.723.125 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
83

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

1.603.821 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti). Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi
evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se
urejuje talna signalizacija v okolici šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris
intervencijskih poti itd. V sklopu vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev
signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja
varna vožnja v prometu.
Zaradi potrebe po izdelavi digitalnega katastra vertikalne signalizacije, se v letu 2022 načrtuje
izdelava le te - skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. (50.000 EUR)
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
Sredstva so namenjena za sofinanciranje Občine Sevnica pri začetku investicije Direkcije RS
infrastrukturo za ureditev odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino in povečana v zvezi z
investicijo pri OŠ Šentjanž (nov priključek za Češnjice in pokopališče ter avtobusno
postajališče). (120.000 EUR)
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj
gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju
PC smo pristopili k projektu komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. V izvedbi
je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev
poslovne cone z razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena plačilu
pogodbenih obveznosti za gradnjo nadvoza na lokalni cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega
prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter plačilu projektne dokumentacije. Gradnja
nadvoza bo predvidoma zaključena septembra 2022. (933.821,35 EUR)
Rekonstrukcije in adaptacije 897.178,35 EUR
Investicijski nadzor 30.643 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000,00 EUR
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib.
160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Izvedba mešane in elektro-kabelske
kanalizacije se izvaja v letu 2021. Predmet izvedbe v letu 2022 je sanacija podpornih zidov,
rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika. (250.000,00 EUR)
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Nadaljujejo se sanacije usadov na
vozišču. (20.000 EUR)
ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA - ŽABJEK
Sredstva so namenjena za sanacijo najbolj poškodovanega odseka lokalne ceste, od križišča z
lokalno cesto Drožanjska - Metni Vrh, v smeri proti Žabjeku. Načrtuje se sanacija posedkov z
izdelavo globinskih sanacij ter asfaltacijo cestišča (50.000).
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so namenjena za ureditev spodnjega odseku ceste od Grahovice (avtobusno
postajališče) v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata
normalno prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se
načrtujejo globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost
cestišča (80.000 EUR).
KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA
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Sredstva so namenjena za sofinanciranje Občine Sevnica pri začetku investicije Direkcije RS
infrastrukturo za gradnjo krožnega križišča na R2-424/1166 Boštanj-Planina, na priključku
lokalne Savske ceste oz. novega nadvoza za PC Sevnica. (100.000,00 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA
OB110-17-0023 - REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
OB110-18-0002 - KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
OB110-20-0019 - UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
OB110-20-0029 - UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL- ŽIGRSKI VRH
OB110-21-0034 - ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK
OB110-21-0035 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA
OB110-21-0036 - KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

50.000 €
50.000 €
120.000 €
120.000 €
933.821 €
897.178 €
30.643 €
6.000 €
250.000 €
250.000 €

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE 20.000 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0034 ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0035 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

20.000 €
50.000 €
50.000 €
80.000 €
80.000 €

OB110-21-0036 KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA 100.000 €
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

100.000 €
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13407 Študije na področju cestne infrastrukture

119.304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so namenjena potrebni podpori priprave projektov ureditev povezovalnih poti ob Savi.
(5.000,00 EUR)
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(18.000 EUR)
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
Sredstva so namenjena potrebni podpori priprave projekta ureditve železniške postaje v Sevnici
(Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija RS za infrastrukturo). (5.000,00 EUR)
REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UREDITVIJO PLOČNIKOV V PIJAVICAH
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah. Ureditev križišča v Pijavicah je bila
izvedena v letu 2018, gre za nadaljevanje investicije. Zaradi dotrajanosti in ozkosti je potrebno
rekonstruirati most ter urediti hodnik za pešce s cestiščem skozi naselje v Pijavicah. (9.500
EUR)
SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo
makadamskega odseka lokalne ceste Žirovnica - Radež. Zaradi ozkosti cestišča so potrebne
razširitve z ureditvijo odvodnjavanja zalednih kot površinskih voda, ureditev brežin ter sanacijo
cestišča z asfaltacijo (11.104 EUR).
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so namenjena izdelavi projekten dokumentacije za ureditev odseka ceste Blanca Poklek. Načrtuje se razširitev ovinka s sanacijo brežine ter rekonstrukcijo cestišča z ureditvijo
odvodnjavanja (20.000).
SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Izdeluje se projektna dokumentacija za sanacijo mostu
Grahovica. Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije
za nov most, z izhodišči zagotoviti prevoznost za vsa vozila ter zagotoviti poplavno varnost
objektov na vplivnem območju. (15.700 EUR).
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
Sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
na Telčah. Načrtuje se razširitev cestišča za kar bo potrebna dodatna stabilizacija brežine z
ureditvijo zalednih in površinskih voda (20.000 EUR).
SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE
Sredstva so namenjena za naročilo geološko - geomehanskih raziskav in izdelavo geološko
geotehničnega poročila s predlogom sanacije ceste pri cerkvi v Zabukovju (15.000).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM
PODROČJU
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UREDITVIJO PLOČNIKOV V PIJAVICAH
OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK
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OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
OB110-21-0037 SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
420801 Investicijski nadzor

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

5.000 €
5.000 €
18.000 €
18.000 €
5.000 €
5.000 €
9.500 €
9.500 €
11.104 €
11.104 €
20.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000 €

OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

15.700 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.700 €

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0037 SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa

20.000 €
20.000 €
15.000 €
15.000 €
151.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija
cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.

13410 Avtobusna postajališča

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - mreža postajališč za avtodome
Občina Sevnica se je pred leti priključila projektu Mreža postajališč za avtodome, katerega
vodilni partner je Občina Mirna, v projekt pa je vključenih 79 občin. Število vključenih občin se
skozi leta znižuje. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome
po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev
mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Sredstva so
namenjena za vodenje in koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in promocijske
aktivnosti ter širšo promocijsko objavo. (2.000 EUR)
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2022 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini
Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje
avtobusnih postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča

2.000 €
29.000 €
29.000 €
120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva so namenjena za izvedbo novega parkirišča "Pod Vrtačo" za potrebe stanovalcev in
obiskovalcev starega mestnega jedra. Predvidena je izvedba novega parkirišča na začetku
parka v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (100.000 EUR)
Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za nova parkirišča na območju
mesta Sevnica in za projektiranje novega parkirišča pri OŠ Boštanj. (20.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0047- INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 Cestna razsvetljava

120.000 €
100.000 €
20.000 €
219.150 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje
cestne razsvetljave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu, Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih
svetil in vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

98.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA (JR)
Občina Sevnica je bila v letu 2016 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo
električne energije preko Skupnosti občin Slovenije. V letu 2021 je občina Sevnica pristopila k
sklenitvi okvirnega sporazuma o dobavi električne energije za obdobje do 31.3.2023. Dobavitelj
je Elektro Maribor Energija Plus. (98.150 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Poraba električne energije je ocenjena iz porabe prejšnjega tekočega leta, cene pa so iz
pogodbe za obdobje 2019 - 2021.
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

98.150 €
40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE
RAZSVETLJAVE)
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov
svetilk) na celotnem območju Občine Sevnica.
V skladu s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
80/13) in 5. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08,
46/14, 46/15) se opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave
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v Občini Sevnica od 1.1.2019 dalje prenese na
(40.000 EUR)

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

40.000 €
81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2022 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. (81.000 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki je predvidena tudi postavitev solarnih svetilk na Škovcu. (6.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1306 Telekomunikacije in pošta

81.000 €
81.000 €
6.665 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje
zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih
telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

6.665 €

Opis podprograma
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje
zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih
telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

1.456 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev odprtega širokopasovnega omrežja in
druge aktivnosti na tem področju. (1.456 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0051 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

13441 Razvoj pametnega mesta

1.456 €
1.456 €
5.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe. (5.209 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

5.209 €

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.209 €
1. 3 66 .1 5 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.282.458 €

Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

107.286 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.
Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni
občini.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razširitev zbirnih centrov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.

15401 Ravnanje z odpadki

107.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - RAVNANJE Z ODPADKI
Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki
Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z evropsko
zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izvede nadgradnjo centra
za ravnanje z odpadki, ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo
odpadkov (MBO). V kolikor bo sedaj dosežen dogovor z vsemi družbenicami, je predvidno
sofinanciranje naprave za mehansko - biološko obdelavo odpadkov v okviru lastnih sredstev
družbenic podjetja, saj je s tem pogojeno obratovanje samega odlagališča odpadkov. (1.000
EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (10.000
EUR)
CEROD II.
Občina Sevnica kot družbenica in lastnica podjetja Cerod d.o.o. Novo Mesto mora na podlagi
sklepa Sveta županov z dne 23.9.2021 in na osnovi Sodne poravnave I Cpg 44/2021 z dne
13.10.2021 v pravdi med tožečima strankama Helector in Riko ter toženo stranko Mestna
občina Novo Mesto plačati, na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju
regijskega centra za ravnaje z odpadki Dolenjske in pripadajočih aneksov, zahtevek po sodni
poravnavi v deležu 4,65% celotnega zneska (1.360.991,39 EUR), ki se nanašajo na vtoževani
del po 2. začasni situaciji z dne 7.8.2014, 3. začasni situaciji z dne 28.2.2015 in 4. začasni
situaciji z dne 26.6.2015 projekta Cerod II. ( 63.286,10 EUR)
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo
namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev
ekoloških otokov po občini. Sredstva so predvidena za dokončanje ukrepov zagotavljanja
požarne varnosti na zbirnem centru. (33.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0068 - OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
OB110-14-0035 - CEROD II.
OB110-14-0036 - ZBIRNI CENTER SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
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402999 Drugi operativni odhodki

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-14-0035 CEROD II.
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.000 €
10.000 €
10.000 €
63.286 €
63.286 €
33.000 €
33.000 €
1.175.172 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

192.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti
subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (187.330,37 EUR)
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v
mestu Sevnica in Boštanj. (5.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
OB110-16-0030 - PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

187.330 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
187.330 €
služb

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

931.342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
V sklopu gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, so bila izvedena tudi črpališča za črpanje
padavinskih voda v primeru večjih padavin. Sredstva so namenjena za vzdrževanje teh črpališč.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. (150.000 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so namenjena zagotavljanju nadzora pri izvedbah rekonstrukcij na kanalizacijskem
omrežju. (3.000 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (186.573,31 EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Po času obratovanja so na čistilnih
napravah potrebna večja vzdrževalna dela. (35.000 EUR)
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za operacijo Odvajanje in
čiščenje občina Sevnica - DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni
sektor. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev 352.847,60 € evropskih nepovratnih sredstev ter
62.267,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. (526.768,32 EUR)
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.192 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 500.162,01 EUR
Investicijski nadzor 15.414,14 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0054 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA
OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
OB110-14-0039 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
OB110-17-0026 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P.S. SAVE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

30.000 €
153.000 €
150.000 €
3.000 €
186.573 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
186.573 €

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000 €
35.000 €

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA 526.768 €
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15414 Gospodarske javne službe

5.192 €
500.162 €
15.414 €
6.000 €
5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0073 - AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

5.000 €
5.000 €
46.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV
Občina Sevnica na osnovi podpisanega medobčinskega sporazuma o sodelovanju in
financiranju svetovalne pisarne v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za
ohranjanje vodnih virov - varuj vodo" zagotavlja delovanje svetovalne pisarne za informiranje
prebivalcev razpršenih območjih glede različnih možnih rešitev čiščenja odpadnih voda. (6.500
EUR)
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN - Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov in
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hišnih črpališč na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski
svet. Po sprejemu proračuna za leto 2022 bo Občina pripravila javni razpis in ga objavila v
Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na krajevno običajen način. (40.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški so povezani s sofinanciranjem hišnih priključkov na javno kanalizacijsko
omrežje in sofinanciranjem malih čistilnih naprav.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet.
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

6.500 €
40.000 €
83.700 €

Opis glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in
gospodarjenje s sistemom vodotokov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

83.700 €

Opis podprograma
Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje
zadrževalnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom
vodotokov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in
vzdrževanje.
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15501 Urejanje vodotokov

83.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog
vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. (3.700 EUR)
UREJANJE VODOTOKOV
Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so namenjena začetku del za ureditev odvodnje meteorne vode iz zaledja Radne.
(50.000 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija
Del sredstev je namenjenih pripravi projektne dokumentacije za protipoplavne ureditve na
struge Sevnične od Planinske ceste do območja industrijske cone Ines. (30.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.700 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

80.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

50.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
2. 7 94 .0 6 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

95.000 €

Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor
geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob
upoštevanju dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

50.000 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih
zemljišč in objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Gradbeni zakon, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture,
vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske
evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere
občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja.
Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.
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16401 Urbanizem in geodetske storitve

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(50.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0074 - URBANIZEM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega
obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-07-0074 URBANIZEM
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16029003 Prostorsko načrtovanje

50.000 €
50.000 €
45.000 €

Opis podprograma
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za
posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in določitev izvedbenih pogojev za posege in gradnjo na območjih
stavbnih zemljišč, ob upoštevanju dejanskega stanja prostora.

16405 Strateško načrtovanje

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili
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prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb
OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu,
po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
Po sprejemu sprememb OPN, ki je predvidena konec leta 2021, bomo nadaljevali z aktivnostmi
za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca ter Občine Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta za družbene dejavnosti. DUO
Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v
skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju
novih nastanitvenih kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran
izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno,
večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo
podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih
ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje
objektov.
V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove, v letu 2021 je bil izveden
javni posvet in gradivo poslano nosilcem urejanja prostora. Sprejem akta se predvideva v letu
2022. (10.000 EUR)
OPPN ZD IN LEKARNA
Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih
poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in
dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje
dejavnosti. V letu 2021 so bile izdelane strokovne podlage in gradivo poslano v mnenja
nosilcem urejanja prostora. Postopek priprave akta se bo v letu 2022 nadaljeval. (5.000 EUR)
OPPN TRŽIŠČE
V letu 2022 je predviden začetek priprave OPPN Tržišče, za katerega je v Občinskem
prostorskem načrtu (OPN) Občine Sevnica potrebno izdelati podrobni prostorski načrt (OPPN) z
oznako "OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče". Občina Sevnica je na predmetnem
območju že odstranila nekaj starih obstoječih objektov in staro stavbo OŠ Tržišče. (10.000
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0057 - OPN OBČINE SEVNICA
OB110-19-0008 - OPPN STANOVANSJKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI -ZAHOD
OB110-20-0020 - OPPN ZD IN LEKARNA
OB110-21-0038 - OPPN TRŽIŠČE
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih
podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0038 OPPN TRŽIŠČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1603 Komunalna dejavnost

20.000 €
20.000 €
10.000 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
2.352.069 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16039001 Oskrba z vodo

1.816.548 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16411 Študije o vodooskrbi

76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - vodna povračila
Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna
dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se
nahajajo ti javni vodovodi, mora namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer določi območja izvajanja javne službe,
določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda. Trenutno stanje je, da se javna
služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat zavezanec za
plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih
vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o
vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo
vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode in če tej
osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci vaških javnih vodovodov), je
zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem primeru)
ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. (19.000 EUR)
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Investicijski nadzor
Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)
NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Občina Sevnica vseskozi išče nove vodne vira zaradi nemotenega zagotavljanja oskrbe s pitno
vodo. V letu 2003 je bila na občinskem svetu Občine Sevnica potrjena "Strategija vodooskrbe
prebivalcev občine Sevnica", ki predvideva iskanje novih vodnih vrtin in povezovanje obstoječih
in novih vodovodnih sistemov v omrežja.
Z Geološkim zavodom Slovenije že mnogo let sodelujemo glede iskanja novih vodnih virov. Za
leto 2021 so bila predvidena sredstva za začetek izvedbe nove vodne vrtine (projektna
dokumentacija). V letu 2022 se bo z izvedbo vrtine nadaljevalo. (48.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0060 - OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
OB110-21-0003 - NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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402999 Drugi operativni odhodki

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

19.000 €
9.000 €

420801 Investicijski nadzor

3.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.000 €

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

48.000 €
48.000 €
1.740.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME - nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja
Sredstva so namenjena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitev novih hidrantov
na javnih vodovodnih sistemih v občina Sevnica. (16.500 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki je predvidena tudi postavitev hidranta na območju Agrež - Blanca. ( 3.500
EUR)
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije
V letu 2003 je bila na občinskem svetu Občine Sevnica potrjena "Strategija vodooskrbe
prebivalcev občine Sevnica". Osnovna usmeritev Strategije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo
s kvalitetno pitno vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne
vodooskrbe v Občini Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V
letu
2022 se bo nadaljevalo s povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in
adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v
Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in
izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Sredstva so predvidena v letu 2022. (1.574.048,17 EUR).
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.685,37 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 1.526.493,78 EUR
Investicijski nadzor 29.869,02 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
OB110-17-0014 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

16039003 Objekti za rekreacijo

16.500 €
150.000 €
150.000 €
1.574.048 €
17.685 €
1.526.494 €
29.869 €
21.861 €

Opis podprograma
Objekti za rekreacijo vključujejo sredstva za infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo za
rekreacijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne površine za rekreacijo z infrastrukturo in urbano
opremo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opremljanje površin z infrastrukturo in opremo za rekreacijo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ureditev površin in infrastrukture za rekreacijo za občane.

16406 Objekti za rekreacijo

21.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (21.861 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki so predvidene naslednje ureditve:
Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu. (3.000 EUR)
Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi. (2.000 EUR)
Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu. (6.021 EUR)
Nakup in postavitev klopi v Loki. (2.040 EUR)
Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju. (8.800 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0027 - OBJEKTI ZA REKREACIJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vzpostavitev mreže rekreativnih površin in opreme za spodbujanje zdravega sloga življenja.
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OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

16039005 Druge komunalne dejavnosti

21.861 €
21.861 €
513.660 €

Opis podprograma
Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.

16418 Urejanje javnih površin

513.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN)
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih površin, ki jo izvaja delovna skupina pri
JP Komunala d.o.o. na celotnem območju občine Sevnica. Delovna skupina izvaja vzdrževanje
zelenih in sivih površin v letnem in zimskem obdobju (čiščenje pločnikov, javnih parkirišč,
parkov, drevored na Savski cesti, sprehajalne poti ob reki Savi, zelenice pri športnem objektu
na/ob bazenu Sevnica ....).
Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne skupine (pog. št.: 35400036/2012 z dne 3.1.2014). Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin
je potreben tudi nakup novih strojev in opreme. (513.660 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki je predvidena tudi obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem.
(4.500 EUR)
V zgornji postavki je predvideno pparkirišče za Lovrenc in komunalni otok. (9.160 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pogodba med Zavodom za zaposlovanje in Občino Sevnica za javna dela.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

513.660 €
245.000 €

Opis glavnega programa
Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
področju.

106

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 €

Opis podprograma
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj,
gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega
prebivalstva), nakup in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega
sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje
ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami
stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki
nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2021 se je izvedla prenova praznega
stanovanja v objektu Krmelj 20 ter prenova bivših prostorov KS Krmelj v stanovanje. V letu 2022
se bo prenova nadaljevala. (80.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0007 - OBNOVA STANOVANJ
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

80.000 €
80.000 €
165.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje, tekoče vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje obveznosti iz Stanovanjskega zakona in določil iz leta 2003.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica se izvaja za 143 stanovanj,
od tega sta 2 stanovanji službeni, 1 stanovanje pa je namenjeno izključno za socialne
upravičence. Pogodba za upravljanje in vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki
upravlja s stanovanji Občine Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica
mora kot lastnik stanovanj odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je
opredeljen v 41. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03,18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17odl.US in 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21). V letu 2022 se bodo v večjem obsegu
nadaljevale aktivnosti na področju vzdrževanja starejših objektov. Izvajala se bodo tudi ostala
vzdrževanja v skladu z letnim načrtom vzdrževanja, med katere spadajo med drugim
zamenjave stavbnega pohištva, zamenjave iztrošenih talnih oblog, prenove kopalnic in druga
vzdrževalna dela. S sredstvi, ki se zbirajo v rezervnih skladih posameznih objektov pa se bodo
tudi v letu 2022 izvajale nekatere energetske prenove večstanovanjskih objektih in večja
vzdrževalna dela na skupnih prostorih in napravah. (120.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi letnega plana vzdrževanja stanovanj in pogodbe o upravljanju in
vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Sevnica.
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402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

120.000 €
45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ
Sredstva v letu 2022 so namenjena za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50%
za mlade družine in mlade investitorje, ki gradijo nove stanovanjske hiše. Občinski Svet je v
juniju 2014 sprejel Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica. (45.000 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica,
- Izračuni komunalnega prispevka po odločbah o odmeri komunalnega prispevka posameznim
investitorjem individualnih stanovanjskih hiš;
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

45.000 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
102.000 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij
v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti
ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče
leto in v NRP. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju
občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

102.000 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke
zadeve, idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o
evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o
stavbnih zemljiščih;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine
Sevnica.

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica bo v letu 2022 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo
izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave
zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Zaradi potreb se bodo izvedle dodatne rušitve na
področju Sevnice, Tržišča in Krmelja. Za namene rušitev bo potrebno izdelati dodatne projekte
za izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja. (50.000 EUR)
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2022 so namenjena za asfaltiranje glavne
dostopne ceste do stanovanjskega območja. (50.000 EUR)
Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije je predvidenih 2.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0042 - RUŠENJE OBJEKTOV
OB110-18-0010 - OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV
420400 Priprava zemljišča

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

50.000 €
50.000 €
52.000 €
50.000 €
2.000 €
24 3 .7 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,
ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo
odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih
nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih
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financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih
nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
243.700 €
Opis glavnega programa
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva
za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo
odpravo posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23029001 Rezerva občine
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

23029001 Rezerva občine

243.700 €

Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih
nesreč.

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

243.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na
lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.
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Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč,
večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi
škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti.
(243.700 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
409100 Proračunska rezerva

4004

ODDELEK

243.700 €

ZA

DRUŽBENE

DEJAVNOSTI
9.588.328 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

55 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren
socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila
delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost
brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano
neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

55.000 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih
mest,s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del
na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za sofinanciranje
projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti,
ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi
pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu
dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

55.000 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20-odl.US, 189/20-ZFRO in 54/21)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z
vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom
udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike
zaposlovanja tudi: dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti,
zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja
vseh mladih brezposelnih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj
delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

10403 Javna dela

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13,
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20-odl.US, 189/20-ZFRO in 54/21), so
javna dela poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so
namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju
delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko
vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko
vključitev podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine
brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša in obdobje
podaljšanja, se določijo v katalogu APZ. Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencev
javnih del predvsem v skladu z naslednjimi merili:
- povprečno stopnjo brezposelnosti v občinah oziroma regijah,
- strukturo brezposelnih.
Poleg dela sredstev za plače zavod zagotavlja tudi odpravnine ob upokojitvi, sredstva za
prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela.
Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač
udeležencev, regresa za letni dopust ter materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in
potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača ne dosega
minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo
prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače.
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Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na
področju družbenih dejavnosti. Glede na stopnjo registrirane brezposelnosti Občina Sevnica
sofinancira 40% plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, v
Zakonu o urejanju trga dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za
zaposlovanje, naročnikom javnega dela in izvajalcem javnega dela se sklene tripartitna
pogodba, s katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Pri planu sredstev se
upošteva kritje dela stroškov plač za zaposlene preko javnih del, del prispevkov ter regres za
letni dopust, ki jih je dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica javnih del.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

55.000 €
34 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju
lekarniške dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na
področju zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na
primarni ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema
zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program
zdravstvenega varstva RS. Vključeval bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega
varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne
zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za
izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

8.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša ter za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih
zdravstvenih storitev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno locirano.

114

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

8.000 €

Opis podprograma
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov,
nakup opreme za zdravstvene domove, vzdrževanje defibrilatorjev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20-ZFRO in 51/21)
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20, 152/20-ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDVE in 112/21-ZNUPZ)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 –
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18 in 66/19)
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97,
61/11 in 53/17-popr)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list RS, št. 36/92
in 99/07)
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica (Uradni list RS, št. 76/10 in 1/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema),
vse ustrezno lociran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:
Občina Sevnica zagotavlja pravilno označitev lokacij defibrilatorjev na vidnem mestu, skrbi za
tekoče vzdrževanje defibrilatorjev z upravljavci po posameznih lokacijah, zagotavlja nakup
elektrod in baterij za njihovo delovanje. Javna mreža defibrilatorjev z lokacijami je objavljena na
spletni strani Občine Sevnica (trenutno 31 lokacij).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so bila oblikovana na podlagi preteklih vzdrževanj.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica bo v letu 2022 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah,
ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma
pokritost posameznih območij (izpostavljeno je bilo območje Brunka) z že obstoječo mrežo
defibrilatorjev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0011 - NAKUP DEFIBRILATORJEV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

2.000 €

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

1707 Drugi programi na področju zdravstva

2.000 €
26.000 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in
mrliško ogledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo
lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je spremljanje stroškov mrliško ogledne službe v skladu z zakonskimi
določili in primerjati s prejšnjimi proračunskimi leti. Kazalnik je število opravljenih mrliških
pregledov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

10.000 €

Opis podprograma
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB,
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114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ,
64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20-ZFRO in 51/21)
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05–UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 4/17, 1/19-odl.US, 73/19,
82/20, 152/20-ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDVE in 112/21-ZNUPZ)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim
skupinam prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotavljala sredstva za izobraževanja uporabe defibrilatorjev, mrliško pregledno
službo.

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ O UPORABI DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica bo v letu 2022 pristopila k izvedbi izobraževanj glede uporabe defibrilatorjev.
Izobraževanja bo izvajal Zdravstveni dom Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so bila oblikovana na podlagi potreb upravljavcev defibrilatorjev.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17079002 Mrliško ogledna služba

10.000 €
16.000 €

Opis podprograma
Plačilo storitev mrliško pregledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in
15/08).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

17420 Mrliško pregledna služba

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št.
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56/93, 15/08), v nadaljevanju Pravilnik, mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno
pravilno delovanje Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in
zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je Občina dolžna pokrivati stroške mrliško
pregledne službe, stroške sanitarne obdukcije, stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo.
Obdukcije odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti. Občina krije plačevanje sanitarnih obdukcij, ki
se izvedejo, ko vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to iz utemeljenih razlogov
zahteva zdravnik oz., če gre za sum nalezljive bolezni. Občina je tudi plačnik opravljenih
mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano,
morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s
temi osebami, in sicer, če je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma
osebe, katere prebivališče je neznano na območju občine.
V proračunski postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcij in
tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja
nesreče).
Sredstva za mrliško pregledno službo zagotavlja državni proračun, in sicer 2x letno Občina izda
pristojnemu ministrstvu zahtevek za povračilo sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu.
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

3.000 €
10.000 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
3.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. 7 59 .4 4 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo Občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa v RS za obdobje 2014-2023
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
118

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

62.400 €

Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične
in premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti podpiranje izvajanja programov Posavskega muzeja Brežice
ter skrb za kulturne spomenike lokalnega pomena v občini Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa:
18029001 nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

55.000 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in
grobišč, postavitev spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39,
90/12, 111/13)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur.l.
RS, št. 29/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ohranitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila sredstva za obnovo spomenika/ov, ki je zgodovinskega pomena.

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Skladno z določbami Pravilnika o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov v Občini Sevnica,
se bodo v letu 2022 preko javnega razpisa dodelila sredstva v višini 35.000 EUR. Namen
razpisa bo spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov v Občini Sevnica. Predmet
sofinanciranja bodo obnove kulturnih spomenikov, ki so z odlokom razglašene za kulturne
spomenike lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in ki ohranjajo osnovno značilnost
kulturnega spomenika. Upravičenci do sredstev bodo lastniki ali upravljavci kulturnega
spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju Občine Sevnica.
UREDITEV BRIVSKO-FRIZERSKEGA SALONA
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Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, katerega je Občina Sevnica v letu 2020 odkupila, z namenom
obogatitve turistično tržne ponudbe. V letu 2021 so bila v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
ZVKDS-OE Celje ter v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice izvedena konservatorskorestavratorska dela v objektu in opremi.
V letu 2022 bo občina zaključila z dokončno ureditvijo salona in ga dodala v lokalno tržno
ponudbo.
REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Sredstva bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije - idejne zasnove za obnovo in
rekonstrukcijo Slomškovega trga v starem mestnem jedru Sevnice, skladno s pogoji ZVKDS-OE
Celje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-20-0009 - NAKUP BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
OB110-21-0008 - REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18029002 Premična kulturna dediščina

35.000 €
5.000 €
5.000 €
15.000 €
15.000 €
7.400 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine
zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih
zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in
grobišč, postavitev spominskih obeležij, muzejska dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 29/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 93/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjati in vzdrževati premično kulturno dediščino.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.
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18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti v okviru Posavskega muzeja Brežice. V letu
2022 se bodo skladno s pogodbo izvedla dela na področju kulturne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vsebina dela je določena z letno pogodbo.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803 Programi v kulturi

7.400 €
781.978 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe
v kulturi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun ter jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

419.455 €

Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnici, izdajanje knjig,
brošur, zbornikov, publikacij, ipd
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
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115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št.
73/03, 70/08 in 80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 - UPB)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za plače za zaposlene, za delovanje ter sredstva za
knjižnično gradivo JZ Knjižnice Sevnica z enoto v Loki pri Zidanem Mostu ter za izvajanje
knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice.

18401 Knjižnična dejavnost

394.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ Knjižnica Sevnica z izposojevališčem v Loki pri
Zidanem Mostu dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene
strokovne delavce, stroške plač vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti
ter druge stroške dela zaposlenih.
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki
nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,
čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnemu
zavodu Knjižnica Sevnica dolžna zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega
gradiva, del sredstev za nakup knjižnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški
za leto 2022.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
274.320 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18404 Posavska potujoča knjižnica

120.000 €
25.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
Skladno s pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice (v
nadaljevanju: PPK) so Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občine
Sevnica in Občina Radeče dolžne zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti PPK. Ključ za
razdelitev skupnih stroškov je število prebivalcev v posameznih občinah, ki se vsako leto preveri
na dan 1.1. tekočega leta, kar je osnova za izračun deležev sofinanciranje za naslednje leto.
Pogodbene stranke zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih za plačilo
stroškov dela za voznika bibliobusa in bibliotekarja.
DELOVANJE POSAVSKE POTUJOČE KNJIŽNICE
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti sredstva za materialne
stroške, ki nastajajo pri delovanju, vzdrževanju vozila ter sredstva za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški
za leto 2022.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
11.473 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039002 Umetniški programi

13.662 €
268.523 €

Opis podprograma
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni
programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97,
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04,
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10,
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
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111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 46/14)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati
naloge na področju kulture.
Cilj je tudi, da se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov s področja kulture, ki
jih ima KŠTM v upravljanju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za
investicije ter sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

268.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju kulture upravlja z
Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za vse omenjene objekte
Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo,
varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Zavod skrbi za programsko
delovanje vseh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov.
Za večjo transparentnost pri načrtovanju sredstev, so v spodnji tabele planirana sredstva
zavoda za leto 2022 za vsa področja, ki jih pokriva. Ker pa zavod pokriva največji del na
področju kulture, so ti podatki predstavljeni pri njihovi dejavnosti kultura.
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STRUKTURA
FINANCIRANJA-prihodki

VIROV

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

kultura

šport

135.523
102.000
6.000
0
25.000
0
268.523

134.513
91.000
0
7.587
9.000
0
242.000

turizem
43.700
111.500
6.000
0
41.000
0
202.200

mladinska
dejavnost

uprava

57.154
92.000
6.000
0
0
0
155.154

skupaj
370.891
396.500
18.000
7.587
75.000
0
867.978

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov, ki jih ima v upravljanju
KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0034 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
108.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

135.523 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE25.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura

25.000 €
87.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08,
40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09, 47/12)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
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- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94,
45/94, 39/96, 39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12 , 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS
za kulturne dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih
bo OI JSKD Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju občine Sevnica
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogu Letnega delovnega
načrta za leto 2022.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

15.000 €
72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je Občina Sevnica dolžna
zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih
stroškov, povezanih s tem prostorom. Stroški se plačujejo po dejanskih stroških v skladu z
vsakoletno sklenjeno pogodbo. Za delovanje OI JSKD je namenjenih 2.000,00 EUR.
JAVNI POZIV ZA OBČINSKE PRIREDITVE
Občina Sevnica bo v letu 2022 izvedla javni poziv za prireditve občinskega pomena in izbrala
izvajalce, ki bodo na teh prireditvah izvajali programe. Na poziv, v višini 22.000 EUR se lahko
prijavijo kulturna društva s področja godbeništva, s sedežem v občini Sevnica.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, se bodo izvajalcem programov
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022 preko javnega razpisa dodelila sredstva v
višini 48.000 EUR .
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini so lahko: društva,
registrirana za izvajanje programov na področju kulture, resorne občinske zveze, če so izvajalci
programa, ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so
nepridobitni, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu,
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pristojnemu za kulturo.
Ocenjujejo se programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih: glasbena
(vokalna in instrumentalna), gledališka in lutkovna, folklorna, plesna, likovna, literarna, foto,
video in filmska dejavnost. Ocenjuje se tudi založništvo in izobraževanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa in javnega poziva.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039005 Drugi programi v kulturi

70.000 €
2.000 €
7.000 €

Opis podprograma
Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08,
40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10, 40/12, 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03,
70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01,
14/07,124/08, 34/11, 57/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18 )
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da Občina Sevnica zagotovi sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 bo Občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in izposojevališču v Loki pri Zidanem Mostu. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi
potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 €
7.000 €
7.000 €

Opis glavnega programa
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih
organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih
posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18049001 Programi veteranskih organizacij
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB3 in 21/18 – ZNOrg).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in
projektov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in
projektov.
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18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja veteranskih društev in združenj, ki niso
financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v občini Sevnica. Občina bo sredstva
razdelila na podlagi javnega poziva, ki bo objavljeno na spletni strani Občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Vsebinski in finančni programi ter poraba v prejšnjih letih.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

7.000 €
908.062 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z Občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18059001 Programi športa

737.773 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
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- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 11/18)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za
izvajanje letnega programa športa.

18420 Transferi za športne dejavnosti

397.513 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠPORT – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s
Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica (upravljanje v imenu in
za račun občine) in skate parkom. Za vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne
stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno
premijo in druge operativne stroške. Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo
predvsem društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. V Športnem domu se
oddaja v najem sejna soba in pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V Športni dvorani se
daje v najem klubski prostor, na bazenu prostor za gostinski lokal. Zavod skrbi za organizacijo
in izvedbo raznih prireditev, dogodkov in programov.
ODLOK - ŠPORT
Na osnovi Odloka odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica se bodo v letu 2022 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem letnega
programa športa (LPŠ) v občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša 163.000 EUR
in je povečana za 40.000 EUR, ki bodo namenjena za tekmovalni šport (selekcijsko vadbo).
Predmet javnega razpisa bodo naslednji programi oziroma vsebine: netekmovalni šport
(prostočasna športna vzgoja otrok in mladine - prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,
prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine, športna
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport
invalidov), tekmovalni šport (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov), izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, organiziranost v športu (delovanje športnih zvez
in delovanje športnih društev), športne prireditve (rekreativne prireditve in rekreativne občinske
lige).
INVESTICIJSKI TRANSFER KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na športnem področju,
ki so v upravljanju KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0036 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

163.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
91.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

134.513 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 9.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

9.000 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
254.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Občina Sevnica je v preteklih letih uredila fitnes naprave na prostem na različnih lokacijah
občine, za izvajanje tako rekreativne dejavnosti kot tudi za vadbo športnih klubov. Prav je bilo
vzpostavljenih kar nekaj otroških igrišč. Vso navedeno opremo in druge športne površine in
igrišča je občina kot lastnica dolžna redno vzdrževati.
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA - PROJEKTI ZA STABILIZACIJO TERENA
Sredstva se ohranjajo za nujno varnost oziroma za minimalno izvedbo stabilizacije in ureditev
površine z zatravitvijo – 100.000 EUR.
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAVE
Občina bo nadaljevala z nadgradnjo opremljanja igrišč s športno-rekreativno opremo.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledila potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. Pri tem se bodo upoštevali cilji in izvedbeni načrt iz Strategije športa 2020-2029
(manjše ureditve investicijskega značaja v notranjih športnih objektih, ureditve športnih igrišč,
športnih parkov).
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bo v letu 2022 postavljena ograja za lovljenje
žog v Rovišču pri Studencu ter košarkaški koši na športnem igrišču na Češnjicah. Postavljene
bodo tudi zunanje fitnes naprave ob igrišču v Tržišču ter otroška igrala na Telčah.
UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
Občina bo nadaljevala urejanje rekreativnih površin ob Savi, skladno s prostorskimi akti,
potrebami uporabnikov in šol ter morebitnimi možnostmi pridobitve dodatnih finančnih sredstev
s strani države in EU.
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, z vsemi popisi del in oceno
vrednosti.
ŠPORTNI PARK KRMELJ
Občina bo nadaljevala z umeščanjem športnih objektov na področju Športnega parka v Krmelju,
v sodelovanju s šolo, KS ter uporabniki površin. V letu 2021 je Občina uredila novo tenis igrišče
iz umetne trave, ki bo javno in brezplačno za uporabnike, prestavljeno pa je bilo tudi
odbojkarsko igrišče. V nadaljevanju bo urejeno balinišče in umeščena atletska steza. V letu
2022 se bo pripravila projektna dokumentacija za izvedbo faznih ureditev, k čemer bo občina
sledila v naslednjih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0104 - IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
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OB110-16-0037 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
OB110-21-0039 - UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
OB110-21-0040 - ŠPORTNI PARK KRMELJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so namenjeni rednemu vzdrževanju, nakupu igral ter investiciji v stabilizacijo
terena na območju stadiona.
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.500 €
105.000 €
100.000 €
5.000 €

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
132.360 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-21-0039 UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0040 ŠPORTNI PARK KRMELJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

18422 Upravljanje bazena v Sevnici

10.000 €
122.360 €
5.000 €
5.000 €
10.000 €
10.000 €
85.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UPRAVLJANJE BAZENA V SEVNICI
Skladno z novo pogodbo, ki bo začela veljati s 1.1.2022, bo KŠTM Sevnica izvajal upravljanje
bazena v imenu in za račun Občine Sevnica, zato so ta sredstva planirana v proračunu občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev so bili upoštevani dejanski stroški KŠTM Sevnica iz preteklih let.
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402001 Čistilni material in storitve

3.200 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.500 €

402200 Električna energija

5.000 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000 €

402203 Voda in komunalne storitve

17.000 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

30.000 €

402504 Zavarovalne premije za objekte
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

18059002 Programi za mladino

2.000 €
23.000 €
2.700 €
170.289 €

Opis podprograma
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi
študentov, društva prijateljev mladine, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega
časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje
prostorov za mladinsko dejavnost.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09,
40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C in 203/20-ZIUPOPDVE)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in
otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega
razpisa.

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

170.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRAVILNIK MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini
Sevnica se bodo v letu 2022 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih
programov in projektov v občini Sevnica. Višina sredstev namenjenih za javni razpis znaša
15.135 EUR.
Sofinancirali se bodo mladinski programi in projekti, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot
prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi
socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa.
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MLADINA – JZ KŠTM – ZA PLAČE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju mladine upravlja z
Mladinskim centrom Sevnica. Za omenjeni objekt Občina Sevnica plačuje obratovalne stroške,
in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in
druge operativne stroške.
INVESTICIJSKI TRANSFER – JZ KŠTM MLADINA
Sredstva bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Mladinskega centra
Sevnica, ki ga upravlja Javni zavod KŠTM Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.135 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
98.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19 IZOBRAŽEVANJE

57.154 €
6. 7 10 .8 8 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne
oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.207.900 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik
varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske
vzgoje v skladu z normativi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19029001 Vrtci

3.207.900 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev,
dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, M) nakup, gradnja in vzdrževanje
vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12, 41/17 - ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08,
102/09 in 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14,
47/17, 43/18 in 54/21),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 159/2021),
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in
ohranjanje javne mreže vrtcev.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul za vrtce ter
vključevanje čim večjega števila otrok v javne vrtce.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih ( v sodelovanju s posameznimi
izvajalci).
Kazalci:število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohraniti
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javno mrežo vrtcev ter zagotoviti kakovost v izvajanju programov.
2. V sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje na območju občine, zagotoviti
optimalno organiziranost predšolske vzgoje. Ugotoviti možnosti racionalizacije.
3. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene
programov ter cene po potrebi pravočasno uskladiti.
4. V primeru ugotovitve večjega vpisa otrok, kot so razpoložljive kapacitete, zagotoviti delovanje
novih oddelkov oziroma drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED. VZGOJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE100.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19406 Vrtci v občini Sevnica

100.000 €
2.710.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK,
36/10,62/10-ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Občina iz
proračuna vrtcem, ki izvajajo javno službo, zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno
programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih
sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in
standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in
stroški živil za otroke. Sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev
zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno
prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina
zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. S spremembo Zakona
o vrtcih, so od 1.9.2021 starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, plačila za mlajšega
otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega
otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo
staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun. Cena mora biti
oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo ter z Zakonom o vrtcih.
NAJEMNINA ZA OBJEKT PANORAMA
Občina Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica in lastnik objekta Panorama, so podpisali Najemno
pogodbo za del objekta (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom
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zagotovitve novih prostorov za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Lastnik
objekta je ustrezno preuredil prostore za namen izvajanja štirih oddelkov predšolske vzgoje v
skladu z normativi in pridobil tudi uporabno dovoljenje. Občina Sevnica pa je naročila opremo
za tri igralnice, garderobo, skupni prostor in prostor za vzgojiteljice. Najemnina znaša 6.000,00
EUR/mesec in bo fiksna za celotno obdobje najemnega razmerja. Najemnik objekta bo poleg
najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne stroške prostora (voda,
kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in manjša tekoča vzdrževalna
dela). Vrtec je začel obratovati s 4. oktobrom 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Veljavne cene programov v vrtcih na območju Občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna
za leto 2022, predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šolskem letu
2021/2022.
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

80.000 €
2.630.000 €
200.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v
vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od
staršev, zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev, kljub temu, da
otrok vrtec obiskuje v drugi občini. Mesečna obveznost se spreminja, saj je znesek odvisen od
števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Predvideno število otrok vključenih v druge vrtce in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

200.400 €
30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V OBČINI SEVNICA
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
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bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

30.000 €
4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V DRUGIH OBČINAH
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem
kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih
aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o
določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko
starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši
plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev
za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v
ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in
plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za
program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz
državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število otrok vključenih v vrtce v drugih občinah in delež plačila staršev.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

4.000 €
150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZVAJANJE ODLOČB ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi
Odločbe Zavoda za šolstvo oz. Zapisnika multidisciplinarnega tima pripada dodatna strokovna
pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov, v nekaterih primerih tudi stalni
spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno
programov. Na postavki so tako planirana sredstva za zagotavljanje stalnega spremljevalca za
otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oziroma Zapisnika
multidisciplinarnega tima, za zagotavljanje specialnega pedagoga - defektologa za potrebe
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vrtcev v Občini Sevnica, za zagotavljanje dodatne strokovne pomoči na podlagi Odločbe
zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima. Število ur dodatne strokovne
pomoči in število spremljevalcev se spreminja. Trenutno zagotavljamo sredstva za 8
spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih in število ur dodatne
strokovne pomoči oz. število stalnih spremljevalcev na podlagi Odločb Zavoda RS za šolstvo
oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
150.000 €

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SOFINANCIRANJE VRTCA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA
V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za
delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vrtec Mavrica Brežice kot javni zavod
na področju predšolske vzgoje, izvaja program na oddelku Splošne Bolnišnice Brežice, kjer se
zdravijo otroci iz posavskih občin. Vse posavske občine so tako vsako leto podpisnice Pogodbe
o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice. Delež Občine
Sevnica za delovanje oddelka predšolske vzgoje je 24,76%. Priloga Pogodbe o sofinanciranju
vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice sta tudi finančni plan in vsebinski
plan za posamezno šolsko leto. Občina Sevnica sredstva nakazuje na podlagi Zahtevka, ki ga
pripravi Vrtec Mavrica Brežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost, iz katerih otroci se zdravijo v
Bolnišnici Brežic ter dejanski stroški v preteklih letih.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
3.500 €

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so planirana sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za
dejavnosti in naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za nemoteno izvajanje
programov predšolske vzgoje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali stroške, ki so nastali v preteklih letih in jih ni moč
vključiti v ceno programov.
139

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
10.000 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

2.587.587 €

Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol,
glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in
sekundarnem izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni
programi ter ustrezna šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje
osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze,
financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek družbene dejavnosti.

19039001 Osnovno šolstvo

2.538.587 €

Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne
stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), dodatna
sredstva za pripravo toplih malic in kosil za učence (del stroškov kuharja), tekmovanja učencev,
nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC,
127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF,
63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 –
ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno - izobraževalnih
zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje šolskega
programa. Kazalci so poraba sredstev po postavkah in primerjava s prejšnjimi leti.
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19411 Transferi v osnovne šole

420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OŠ
Obveznosti Občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa 82. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 - ZVaj in 123/21). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za
pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in
vode), drugih materialnih stroškov (stroški varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja
premoženja, stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega
parka,...), ter stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme.
Občina Sevnica v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, osnovnim šolam sofinancira
fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve in voda), po dejanskih
stroških. Sredstva za druge materialne stroške, pa Občina osnovnim šolam nakazuje v
mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19413 Investicijski transferi šolam

420.000 €
400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu
z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega
programa. Po predlogih, ki jih podajo posamezne osnovne šole vsako leto, se sredstva
namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela. Del sredstev bo namenjeno
za ureditev šolskih športnih igrišč pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica (nujna sanacijska
dela).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

400.000 €
400.000 €
1.553.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVA ŠOLA ANE GALE SEVNICA
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za ostale nepredvidene stroške v
času gradnje.
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REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalec bo do 15.12.2021 izdelal DGD
in PZI dokumentacijo z vsemi mnenji in pridobil gradbeno dovoljenje. V letu 2022 bo občina
Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo in
rekonstrukcijo obstoječega objekta. Dela se bodo izvajala dve leti. Projekt bo v višini
1.096.897,26 EUR sofinanciran s strani MIZŠ, sredstva pričakujemo v letu 2023 in 2024.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti in zagotoviti pooblaščeni investicijski nadzor in
koordinatorja za varstvo pri delu.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V letu 2022 bo naročena še projektna dokumentacija za opremo, ki ni obvezna pri pripravi oz.
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradbenih del bo potrebno naročiti tudi
varnostni načrt.
GRADNJA OŠ KRMELJ
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bil
izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec je
podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, rok za izdelavo
dokumentacije z vsemi mnenji pa je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Pogodbena vrednost
znaša 109.177,80 EUR z DDV, del pogodbenih obveznosti bo plačan v letu 2021, del pa v letu
2022.
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za ostale nepredvidene stroške v
času gradnje.
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
Na podlagi idejne zasnove za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca
(razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov) z vsemi projektnimi pogoji, ki jo je pripravilo
podjetje Boson d.o.o. iz Ljubljane, je Občina Sevnica v letu 2021 objavila javno naročilo za
izdelavo DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ Blanca in izbrala izvajalca - Savaprojekt
Krško d.d.. Takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo občina Sevnica
objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo prizidka.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti in zagotoviti pooblaščeni investicijski nadzor in
koordinatorja za varstvo pri delu.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V letu 2022 bo naročena še projektna dokumentacija za opremo, ki ni obvezna pri pripravi oz.
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradbenih del bo potrebno naročiti tudi
varnostni načrt.
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V letu 2022 bo naročena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Boštanj in
zamenjavo energenta za ogrevanje.
REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Zaradi neustreznosti in neprimernosti obstoječih zunanjih športnih površin pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž je Občina Sevnica že v letu 2017 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za
gradnjo novega igrišča in zunanjih površin pri šoli (dovoza, parkirišča, otroškega igrišča).
Projekt se z ureditvami navezuje na projekt rekonstrukcije regionalne ceste R3 Tržišče Hotemež, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Novembra 2018 je projektant Region d.o.o.
iz Brežic zaključil z izdelavo DGD in PZI dokumentacije v skupni vrednosti 9.882,00 EUR.
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Občina Sevnica je pridobila gradbeno dovoljenje v mesecu aprilu 2019.
Po projektu je na severnem delu šolskega zemljišča v sredini kompleksa predvidena umestitev
velike ploščadi za športne igre velikosti 38 x 24 m (mali nogomet, košarka, rokomet), tekaška
steza okoli ploščadi dolžine 130 m z dvema progama in stezo za tek na 60 m. Z ureditvijo
športnih površin je predvidena ukinitev dela javne poti OŠ Šentjanž – Češnjice, ki poteka po
sredini območja, in njena prestavitev na obstoječo makadamsko pot. Gradnja nove,
prestavljene javne poti je predmet projekta rekonstrukcije regionalne ceste. Med stavbo
osnovne šole in športnimi površinami je predvidena ureditev tlakovanih površin in otroškega
igrišča z igrali. V letu 2022 je predviden začetek del, ki pa je vsekakor odvisen od začetka del
na cesti Šentjanž - Glino.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0039 - NOVA ŠOLA ANA GALE
OB110-19-0040 - GRADNJA OŠ KRMELJ
OB110-20-0010 - DOGRADITEV OŠ BLANCA
OB110-21-0041 - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
OB110-21-0046 - REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0041 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0046 REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

624.000 €
2.000 €
600.000 €
7.000 €
15.000 €
40.000 €
40.000 €
724.000 €
1.000 €
700.000 €
8.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
150.000 €
150.000 €
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19417 Varstvo vozačev

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VARSTVO VOZAČEV
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli mora Osnovna šola učencem, ki morajo čakati na
organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira Občina na podlagi določila 82.
člena ZOFVI. Višino urne postavke s šolami dogovorimo s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto bruto). Sredstva osnovnim
šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola pripravi na podlagi dejansko
izplačanih sredstev za varstvo vozačev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število planiranih
ur v koledarskem letu in vrednost urne postavke.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19418 Šolska tekmovanja

30.000 €
16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠOLSKA TEKMOVANJA
Sredstva v proračunu so namenjena tudi za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru dodatnih
dejavnosti se sredstva namenjajo za sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in tekmovanj
učencev na področju športa. Občina šolam sofinancira naslednje stroške:
- tekmovanja učencev v znanju (prijavnina, stroške DMFA, malica ter prevoz na tekmovanja);
- tekmovanja učencev v športu (prevoz na področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale,
stroške Zavoda za šport Brežice, malico).
Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev se nakazujejo na podlagi pisnega zahtevka, ki
ga pripravi osnovna šola po udeležbi na tekmovanju in ga posreduje na Občino Sevnica. Priloga
zahtevka so kopije računov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del

16.000 €
108.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DODATNE DEJAVNOSTI - SREDSTVA ZA PLAČE - OBČINSKI DEL
Občina Sevnica že vrsto let šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo toplih
malic za osnovnošolce. S tem Občina omogoča toplo malico osnovnošolcem vsaj dvakrat
tedensko ter tudi nižjo ceno malice. Delež kuharja je odvisen od števila učencev. Sredstva
Občina nakazuje Osnovnim šolam na podlagi zahtevka, ki ga pripravi Osnovna šola na podlagi
dejansko izplačanih plač.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter delež zaposlenih
za pripravo toplih malic v Osnovnih šolah.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

108.000 €
7.587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane
Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev so bili upoštevani dejanski stroški iz preteklih let ter ocene
makroekonomskih gibanj za leto 2022.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah

7.587 €
4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MATERIALNI STROŠKI OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUGIH OBČINAH
Ne glede na določbe Uredbe o določitvi šolskega okoliša za javno osnovno šolo se učenci s
posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti,
v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v šole oziroma zavode, uredijo medsebojna razmerja s
posebno pogodbo. Skladno z zakonodajo Občina Sevnica zagotavlja del sredstev za delovanje
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (4 učenci) in OŠ Glazija Celje (1 učenec). Stroški so izračunani
glede na stroške šol v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem
šolskem letu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število učencev, ki
šolo za otroke s posebnimi potrebami obiskujejo v drugi občini.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 Glasbeno šolstvo

4.000 €
49.000 €

Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne
stroške, zavarovanje, M), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB,
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št.81/06 -UPB1).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter
za pokrivanje stroškov delavcem po kolektivni pogodbi.

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, glasbeni šoli dolžna zagotavljati sredstva za stalne - fiksne materialne
stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter
stroške šolskega prostora (varovanje objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroške raznih storitev); stroške tekočega vzdrževanja zgradb in opreme; sredstva za
nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano, prevoz na
delo) in del splošnih (programskih), materialnih stroškov. Javna glasbena šola določi prispevek
za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne
zagotavlja sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število zaposlenih
v Glasbeni šoli Sevnica.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

44.000 €
5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER – GŠ SEVNICA
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

5.000 €
5.000 €
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1906 Pomoči šolajočim

915.401 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost
vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim
prevozom in doplačilom za šolo v naravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

915.401 €

Opis podprograma
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje
prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08,
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih
prevozov,
- zagotavljanje pogojev, da se učenci udeležijo šole v naravi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.
- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev ene
generacije, ki se bodo udeležili šole v
naravi po izboru šole (letna, zimska), v šolskem letu 2021/2022.

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
915.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je
njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do
brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v
prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu
ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj
šolskega okoliša v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki
bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do
brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
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osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Na podlagi javnega naročila za opravljanje
šolskih prevozov na 18 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotoviti spremljevalca in rampo
za invalidski voziček, sta izvajalca šolskih prevozov Nomago d.o.o. s podizvajalci - 17 sklopov in
Šolski prevozi d.o.o. - 1 sklop. Pogodba je bila sklenjena za dve šolski leti (2021-2022 in 20222023) in velja do 24.6.2023. Občina je dolžna zagotoviti tudi sredstva za prevoz otrok s
posebnimi potrebami, ki šolo na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo obiskujejo v drugi občini. V
postavki so tako zajeta sredstva tudi za sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in OŠ Glazija Celje. V šolskem letu 2021/2022 je v vse šole v
občini Sevnica vključenih 1552 otrok, od tega 900 otrok vključenih v organiziran prevoz v šolo.
DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI
Občina Sevnica sofinancira šolo v naravi po izboru vsake šole (letna ali zimska) na podlagi
sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. Sofinancira se ena šola v naravi za eno
generacijo v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se je dejansko udeležijo.
DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V primeru, ko prevoza ni mogoče urediti
drugače, prevoz otroka starši opravijo sami. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom
(gre za prevoz otrok s posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v
višini, ki velja za prevoz na delo in iz dela za javne uslužbence, za dneve, ko je otrok prisoten v
šoli. S starši Občina sklene Dogovor o dnevnem prevozu.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE
ZAPOSLENIM
Poleg izbranih prevoznikov šolske prevoze opravljajo tudi hišniki, zaposleni na osnovnih šolah,
ki izvajajo prevoze za linije, ki niso bile vključene v javni razpis za šolske prevoze. Občina na
podlagi Dogovora o izvajanju prevoza šolskih otrok, za te prevoze zagotavlja sredstva za
gorivo, polovico stroškov za tekoče vzdrževanje vozila (na osnovi računov), ter delež stroškov
dela hišnikov- šoferjev. Te prevoze izvajajo hišniki na OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž
in OŠ Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu, ki se šole v naravi po
izboru šole, udeleži.
Občina Sevnica bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov
upravičeni na podlagi zakonodaje. Sezname učencev-vozačev pripravijo osnovne šole, v letu
2022 bo cca 900 vozačev.
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

850.401 €
20.000 €
5.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
40.000 €

20 SOCIALNO VARSTVO

1. 0 29 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev
prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je
148

zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč
potrebujejo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

66.000 €

Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini
Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000 €

Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih
domov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica. (Uradni list RS, št. 14/19).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški
z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev
ter zmanjševanju revščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je, da bomo družinam ob rojstvu novorojenčka pomagali z enkratnim prejemkom ob
rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki
nastanejo z rojstvom otroka.

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVOROJENČKI
V letu 2022 se bo nadaljevalo z dodeljevanjem pomoči staršem ob rojstvu otroka.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Planiran znesek na novorojenca ter dejansko število upravičencev v letu 2020 in 2021.
Zakonske podlaga je v Pravilniku o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 14/19).
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

66.000 €
963.000 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za
socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa želimo uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti
želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene
skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih
oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20049003 Socialno varstvo starih

807.000 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za
starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in
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45/11).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete
življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega
varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa
zakon in po načelu socialne pravičnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov.

20410 Center za socialno delo Sevnica

71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SREDSTVA ZA PLAČE
S 1.1.2021 je Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica postal nov izvajalec projekta
Sopotniki na območju Občine Sevnica, ki je izvajanje prevzel od KŠTM Sevnica. Občina
Sevnica je v tripartitnem pogodbenem razmerju, v katerem sta poleg nje kot naročnice; CSD
Posavje kot izvajalca ter Zavoda Sopotnika kot nosilca projekta, dolžna kot naročnica javnih del
zagotavljati centru financiranje javnega delavca za izvajanje koordinacije projekta.
SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini
na domu. Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno
oskrbo uporabnikov. V postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in
koordiniranja storitve. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev.
Sredstva iz te postavke so namenjena tudi za izdatke za blago in storitve za projekt Sopotniki,
kamor sodi tudi pogodbena obveznost občine za sofinanciranje obveznosti in aktivnosti Zavoda
Sopotniki v višini 6.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Število zaposlenih za vodenje in stroški povezani z izvajanjem te storitve.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
6.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

65.000 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
736.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB,
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), se iz proračuna Občine
financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in
zavezancev oziroma Občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za
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oprostitev plačila storitve, odloči pristojni Center za socialno delo. Merila za določanje oprostitev
pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
POMOČ NA DOMU
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ena izmed
socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa
take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane
praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo
"Pomoč na domu", ki jo za območje Občine Sevnica izvaja Center za socialno delo Posavje,
enota Sevnica. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov.
Uporabnikom se nudi gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi
Občinski svet Občine Sevnica. Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, kar nakazuje na
dejstvo, da je starejših vedno več in da je oskrba velika obveznost lokalne skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v preteklem letu in povprečno število
uporabnikov.
Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08,
5/09 in 6/12). Izračunane so vse postavke (strošek dela, strošek materiala in storitev, stroški
amortizacije,...).
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

477.000 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

259.000 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

102.000 €

Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov
za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18
– ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št. 39/13),
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti (MDDSZ , leto 2000),
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ,
- Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 100/13),
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- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtl, 57/08,
62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10ZUPJS, 79/15 in 91/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam
prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali
premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.

20411 Socialni transferi

102.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je
upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne
najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne
presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega
dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža
najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi
Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se
prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski
proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se del sredstev, ki jih je med
letom v celoti izplačevala Občina, povrnejo iz državnega proračuna.
POGREBNI STROŠKI
Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora stroške pogreba poravnati
naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je
prijavila pokop. Tako mora Občina poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli stalno
prebivališče v občini Sevnica, niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni
te stroške poravnati oz. ti teh stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov
pogreba se pred plačilom iz Proračuna, poišče vse druge zakonske možnosti za plačilo
pogreba.
DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI
Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let.
Posamezniki oziroma družine lahko uveljavljajo pravico do dodelitve enkratne denarne pomoči v
skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Ur.
list RS, št. 100/13), ki določa upravičence, vrsto denarnih pomoči, kriterije za določitev višine
denarne pomoči in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz sredstev
občinskega proračuna. Do enkratne občinske denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim
prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna
pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so predvideno število upravičencev do socialnih transferjev. Izračun upošteva strošek
v letu 2021 in predvideno število upravičencev v letu 2021.
402999 Drugi operativni odhodki

7.000 €

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000 €

411920 Subvencioniranje stanarin

65.000 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

54.000 €

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva:
Rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov,
distrofikov, diabetikov, ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št.39/13).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno
usmerjenost in učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju
večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov,
- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk
in za dvig kakovosti življenja vseh
starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naši letni izvedbeni cilji se skladajo z dolgoročnimi cilji:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno
usmerjenost in učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju
večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter
oblikovanje novih pristopov za obvladovanje
socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
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- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

20403 Sofinanciranje programov društev

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZPIS NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki
delujejo na področju zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima
sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša 25.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva se razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju
programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

25.000 €
27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OZRK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu (Ur. list RS, št. 7/93 in 79/10), je Občina dolžna
sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja
OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega
varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Sevnica in Območna organizacija Rdečega križa
Sevnica vsako leto podpišeta Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Občina bo sredstva
nakazala Območnemu združenju v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri izračunu sredstev na postavki: OZRK Sevnica so planirana sredstva za delovanje OZRK
Sevnica in za sofinanciranje programov lokalnega pomena.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

27.000 €
2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAM ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA
V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje
''Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom'', ki je edina namestitvena
oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva predvsem potrebe
uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki so doživele izkušnjo
nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program zavetišča je s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciran kot večletni
program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20% sofinanciranje zagotovljeno iz
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drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). Zato CSD Posavje vsako leto zaprosi
posavske občine za sofinanciranje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali znesek, ki je bil za delovanje zavetišča namenjen v
preteklih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4005
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

2.000 €

GOSPODARSKE

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1.088.168 €
22 8 .9 3 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva,
razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali,
Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15),
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75,
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013,
str. 1-8),
Zakon o spremljanju državnih pomoči in
Regionalni razvojni program regije Posavje.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na območju občine. S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina
prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v
primarni kmetijski pridelavi in povečanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na
podeželju ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega zgleda kulturne
krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot
ukrepi izboljšanja posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja
kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin. Sledi povečanje tržne organiziranosti in
spodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno
delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih
gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti.
Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši
prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem
področju.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva in
1103 Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

208.930 €

Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in
živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju
gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega
razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socio ekonomske in izobrazbene strukture kmetij,
zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju
novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju
gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo,
prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske
učinkovitosti kmetijstva. Z izvajanjem različnih agrarnih operacij želimo izboljšati proizvodno
zmogljivost in posestno ter zemljiško strukturo kmetijskih zemljišč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih
zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z
lokalno oskrbo, povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih zemljišč in izvedbo
agromelioracij. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in
11029003 Zemljiške operacije.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

53.000 €

Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih,
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva do leta 2020, Razvojnega programa regije Posavje in Programa razvoja
podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju
gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo;
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za
dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. Občina z
investicijskimi podporami spodbuja prestrukturiranje in prenovo rastlinske živinorejske
proizvodnje in male agrarne operacije na kmetiji.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•
•

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih
zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. S selektivnimi
razpisnimi pogoji usmerjamo subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije
proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na
področju pridelave in predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov dodeljevanja nepovratnih
sredstev so:
posodobitev kmetij z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, in sicer nakup 20 kosov
kmetijske mehanizacije oz. opreme za hleve,
ureditev kmetijskih zemljišč – izvedba agromelioracijskih del zemljišč v skupni površini 10 ha,
ureditev pašnikov v skupni površini 5 ha in
kritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev.

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo. Obstoječa shema državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu je bila v letu 2021 podaljšana do konca leta 2022, izvajanje le te pa poteka pod istimi
pogoji in zahtevami, kot je bila odobrena v letu 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in
predelave hrane in zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo
(nakup nove kmetijske mehanizacije in hlevske opreme) in urejanje kmetijskih zemljišč (izvedba
nezahtevne agromelioracije in urejanje pašnikov).

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000 €
40.000 €
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11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do
31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, saj se s
sredstvi javnega razpisa financirajo stroški prevoza za tiste prevoze, ki niso ekonomsko
upravičeni.

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

13.000 €
13.000 €
153.930 €

Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena
na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o varstvu okolja,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa regije Posavje in Programa
razvoja podeželja RS. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih
gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti,
ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega
gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in
kakovostne hrane z lokalno oskrbo. S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati
združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti
civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati
delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije
kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

S selektivnimi razpisnimi pogoji usmerjamo sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v
okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja
in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, razvoju
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov
na področju predelave hrane.
Letni izvedbeni cilji so:
na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč,
na osnovi pogodbe o varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem
izplačati dotacijo oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč,
društvom nuditi finančno podporo pri samem delovanju posameznega društva, kar pomeni
sofinanciranje upravičenih stroškov kot so stroški občnega zbora, računovodskih storitev,
pisarniškega in poštnega materiala, stroškov nakupa osnovnih sredstev in podobno. Cilj je
sofinanciranje delovanja vsaj 10 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva,
gozdarstva in razvoja podeželja,
postavitev 2 turističnih tabel po Občini Sevnica,
po vključitvi v Lokalno akcijsko skupino Posavje poravnati članarino naše občine za upravljanje
sredstev CLLD,
omogočiti operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica,
izvesti potrebne nadzore za projekte LAS,
izvesti projekt "Lokalno je povezovalno" v okviru CLLD sredstev,
pripraviti idejno zasnovo za uvedbo velikega namakalnega sistema,
izvesti 2 izobraževanji na razpisani temi, pri katerih je pričakovana udeležba cca. 30 oseb na
posamezno predavanje,
društvom nuditi finančno podporo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj, tako da se izvede
vsaj 10 vrst izobraževanj in 3 predavanja z različnimi temami. Pričakovana udeležba na
posameznem dogodku je od 10 do 20 oseb in
na podlagi uspešno izvedenega razpisa dodeljevanja nepovratnih sredstev je cilj investirati v
naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih dejavnosti, in sicer za
nakup vsaj 3 strojev oziroma naprav.

11405 Odškodnine v kmetijstvu

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
se namenja dotacija oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč, na osnovi Pogodbe o varstvu
nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem pa se namenja dotacija
oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je
določil vrednost odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazuma
med lastniki zemljišč in Občino Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila
lastnikom zemljišč primerne odškodnine za gospodarjenje v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
402799 Druge odškodnine in kazni

4.700 €
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11407 Delovanje društev s področja kmetijstva

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Razpoložljiva sredstva so namenjena delovanju kmetijskih društev v okviru ukrepa Podpora
delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer
za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialne stroške in stroške
dela pisarne ter organov, stroške pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev, nakupe
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, izdelave publikacij o delovanju društev, stroškov
izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in
podobno). Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno s Pravilnikom
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Ker društva
predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno
spodbujati pri delovanju ter s tem dolgoročno dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki so registrirana
oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja
na območju občine.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11408 Razvoj podeželja

6.000 €
125.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Izvedla se bo postavitev različnih turističnih tabel po Občini Sevnica.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
(ČLANARINA LAS POSAVJE ZA CLLD SREDSTVA)
Občina Sevnica je skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in
Radeče sofinancirala vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva CLLD. Sredstva bodo
dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega
programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje
in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva. Navedena sredstva
bodo dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva
»CLLD«.
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.
NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor
LOKALNO JE POVEZOVALNO
V kolikor bo LAS Posavje razpisal še zadnji razpis v tem programskem obdobju iz Evropskega
kmetijskega sklada iz naslova CLLD sredstev, potem se bo Občina Sevnica prijavila nanj s
projektom, kjer bo glavna rdeča nit lokalna prehrana in lokalni proizvajalci.
NAMAKANJE
V občini Sevnica se je pojavila pobuda o preverbi uvedbe velikih namakalnih sistemov na treh
območjih: Loka-Račica, Šentjur na Polju-Breg in Kompolje-Šmarčna. Na podlagi podane
pobude in predhodno izvedeni analizi se bodo za smiselna območja izdelale idejne zasnove, ki
bodo podlaga za predstavitve lastnikom o možnosti vzpostavitve namakalnih sistemov. Predlog
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za uvedbo lokalnega namakalnega sistema se lahko vloži, če pogodbo o namakanju podpišejo
lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s
predvidenega območja namakalnega sistema. Za podpis služnosti pa je potrebno 100 %
soglasje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA
OB110-19-0043 - NADZOR ZA PROJEKTE LAS
OB110-21-0026 - LOKALNO JE POVEZOVALNO
OB110-21-0047 - NAMAKANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina Sevnica je članica Lokalne akcijske skupine Posavje in prijavlja projekte za sredstva
CLLD v okviru javnega razpisa, ki ga izvede tehnična pisarna LAS.
402099 Drugi splošni material in storitve

4.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4.230 €

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

5.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

5.000 €

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS
420801 Investicijski nadzor

OB110-21-0026 LOKALNO JE POVEZOVALNO

2.000 €
2.000 €
100.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

10.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

90.000 €

OB110-21-0047 NAMAKANJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

10.000 €
10.000 €
8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
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nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
minimis pod katero se dodeljujejo sredstva društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je
evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve
za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU,
OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT. - DRUŠTVA.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za
izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij. Sredstva se zagotovijo za: plačilo
honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev,
uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z
avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja
in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000 €
2.000 €
6.000 €
6.000 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se
dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo dejavnost, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila le sprememba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV. - DOP.DEJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti
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ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 10.000 €
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

10.000 €

11029003 Zemljiške operacije

2.000 €

Opis podprograma
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne
infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo
rabo kmetijskih zemljišč. Letni cilj je sofinanciranje vsaj ene zaokrožitve kmetijskih zemljišč na
območju občine.

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in
gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in
racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0015 - KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

2.000 €
2.000 €
20.000 €

Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter za
varovanje zdravja živali na občinski ravni.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročne in kratkoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti. Glavni letni
izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

20.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšanje števila čipiranih psov, zapuščenih mačk z ukrepom sterilizacije lastniških
mačk in osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk, sterilizacijo in kastracijo
prostoživečih mačk in mačkov ter dvakrat letno izvajala sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk
in mačkov.

11406 Zapuščene živali

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI
Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito
zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi
najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zavetišče je lokalna zadeva
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih
psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Sevnica zagotavlja najemnino za 2,5
boksa. Ker je v zadnjih letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je
občina odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških
mačk in mačkov, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila
zapuščenih živali. Učinek preventivnega ukrepa pa se že opazi tekom let po večkratni izvedbi
navedenega ukrepa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za mesečno najemnino boksov in oskrbo zapuščenih
živali v azilu.
402999 Drugi operativni odhodki

20.000 €
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
10 0 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri
energije in oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
OPN Občine Sevnica, Energetski zakon.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzpostavitev sončnih elektrarn na javnih objektih.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
100.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje
sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzpostavitev sončnih elektrarn na javnih objektih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev sončnih elektrarn na javnih objektih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Oddelek za gospodarstvo.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

100.000 €

Opis podprograma
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo
geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
OPN Občine Sevnica, Energetski zakon.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzpostavitev sončnih elektrarn na javnih objektih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2022 Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s
pomočjo Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne
elektrarne na javnem objektu.

12404 Sončne elektrarne

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
Občina Sevnica zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V letu 2022
Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s pomočjo
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Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne elektrarne
na javnem objektu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

100.000 €
100.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
10 5 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

105.000 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
bivanja v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je prepeljati vedno več potnikov z lokalnim prevozom, zmanjšati število
prometnih nesreč in materialne škode ter prispevati k zmanjšanju Co2. Glavni letni izvedbeni
cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

80.000 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšati in urejati dostope do poslovnih con.

13418 Gradnja cest za poslovne cone

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, ureja komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 Urejanje cestnega prometa

80.000 €
15.000 €
5.000 €
60.000 €
25.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija
cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem
olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto
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bivanja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna izvedbena cilja sta spremljati in analizirati število prepeljanih potnikov z lokalnim
prevozom in izvesti prijavo na transnacionalne projekte.

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj Sevnica. Avtobusni prevoz se vrši tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do
petka, razen praznikov, enkrat mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Za izvajanje
prevoza se izbere najcenejšega izvajalca prevoza v skladu z Navodili o ravnanju naročnika v
postopkih naročanja blaga in storitev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

20.000 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev je dan velik poudarek kohezijskim
programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise CLLD. V okviru
navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0027 - PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Strategija pametne specializacije, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020,
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o
posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1080/2006.
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OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14 GOSPODARSTVO

5.000 €
5.000 €
58 8 .7 3 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o gospodarskih družbah,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 in
Slovenska Strategija Pametne Specializacije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kot občina želimo zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in zagotavljati ustrezno podporno
okolje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega
gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma, zniževati brezposelnost na lokalnem
nivoju in velik poudarek dati promociji kraja in turistične ponudbe.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

179.511 €

Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

179.511 €

Opis podprograma
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje
programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere
idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih
gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica (Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o lokalni samoupravi,
Slovenska Strategija Pametne Specializacije,
Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020,
Zakon o gospodarskih družbah in
Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu "de minimis".
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma
pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju ter spodbujati uvajanje novih programov oziroma širitev
obsega obstoječih dejavnosti, spodbujati pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot
enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti, spodbujanja osvajanja novih trgov in tržnih niš
in zmanjševanje brezposelnih v občini... Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih
ciljev so znižanje stopnje brezposelnosti, število izvedenih podjetniških investicij, uspešno
izvedeni razpisi, uspešno izvedeni projekti...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z izvajanjem programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z
zagotavljanjem sredstev za Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za
pripravo prijav pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina
zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih
zavodov ter z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.
Letni izvedbeni cilji so:
sofinanciranje izobraževanja v okviru SPOT točke v Sevnici,
sofinanciranje stroškov prevoza sevniškim osnovnim šolam za obisk Mednarodnega obrtnega
sejma (MOS) v Celju,
sofinanciranje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru nadaljevanja ohranjanja
rezultatov različnih projektov,
sofinanciranje stroškov promocije podjetij za udeležbo na vsaj 5 sejmih,
sofinanciranje naložb za nakup nove opreme in nematerialnih investicij, in sicer za nakup vsaj
15 naprav oziroma programske opreme,
sofinanciranje stroškov ponudnikom za izobraževanje za vključitev v sheme kakovosti,
izvedba projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij" s pomočjo pridobljenih CLLD
sredstev,
izvedba projekta "Varuj okolje" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,
izvedba projekta "Digivoda" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,
RRAju nameniti sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov za izvajanje splošnih
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razvojnih nalog v javnem interesu v regiji ter investicijske transfere,
• sredstva nameniti tudi za projekt Razvoj in promocija turističnih produktov v destinaciji Čatež Posavje ter e-Gradovi in
• sredstva nameniti za koordinacijo vodenja projektov s strani RRA za tri projekte in sicer za
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Komunalno opremljanje v PC Sevnica in Odvajanje in
čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica.

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

116.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT,
Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi
dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM. Občina
Sevnica bo delno sofinancirala izvajanje navedene točke v Sevnici preko izobraževanj.
DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI
Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško bo zainteresiranim šolam zagotovila brezplačne
karte za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, Občina Sevnica pa bo
sofinancirala stroške prevoza otrok na sejem.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE
Sredstva se namenjajo za izvajanje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru
nadaljevanja ohranjanja rezultatov različnih projektov.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva
v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala
obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni
potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
Ukrep je namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem.
Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične
ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020.
V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na Tončkovem domu na Lisci preuredili notranji
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nastanitveni prostori v etaži nadstropja in staro stavbno pohištvo se je zamenjalo za novo. S
predvidenim posegom je bila predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično
napeljana nova strojna in elektro instalacija.
Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR in v letu 2022 bodo nastali stroški za izvedbo mehkih
vsebin v znesku 5.815,16 EUR. Prihodki bodo sledili v letu 2022.
VARUJ OKOLJE
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje uspešno kandidirali za nepovratna
sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve
okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje
ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s
tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v
okviru projekta v letu 2022 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.
DIGIVODA
Občina Sevnica bo skupaj s partnerji oddala vlogo za projekt Digivoda, in sicer na Javni poziv
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v
letu 2021. Vodilni partner projekta bo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V okviru projekta
se namerava vzpostaviti aktivnosti, ki bodo spodbujale varovanje pitne vode, osveščanje,
edukacije, zaščito zajetja pitne vode v Sevnici itd. Občina Sevnica bo v okviru projekta v letu
2022 izvedla informiranje in obveščanje javnosti, nabavo multimedijske opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST
OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
OB110-19-0023 - CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
OB110-20-0013 - VARUJ O(KO)LJE
OB110-21-0028 - DIGIVODA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega
gospodarstva. Razpis se izvaja že od leta 2003 dalje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica, ki zajema zakonske spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za
dodeljevanje državnih pomoči. Ta ukrep so majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro
stimulacijo za nadaljnji razvoj.

173

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000 €

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1.200 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.000 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000 €
15.000 €
60.000 €
60.000 €

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
7.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
402999 Drugi operativni odhodki

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

OB110-21-0028 DIGIVODA

7.000 €
5.815 €
5.815 €
3.904 €
3.904 €
11.340 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

5.612 €

420239 Nakup avdiovizualne opreme

5.728 €

14406 Delovanje RRA

63.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

•
•
•
•
•
•

RRA - DELOVANJE
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občina Krško, Brežice in Sevnica
kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki se
sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA Posavje pridružila še Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še
Bistrica ob Sotli in Radeče. Občine RRAju iz občinskega proračuna namenjajo sredstva za
pokrivanje plač in materialnih stroškov. Njihov sedež je na naslovu: CKŽ 2, Krško. RRA Posavje
ima 12 zaposlenih.
Sredstva so na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje
naslednjih programov in splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji, ki jih opravlja RRA
Posavje:
priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih projektov v
regiji;
priprava dogovorov o razvoju regije;
izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov;
sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev;
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;
obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji
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pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
• druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:
• pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih

izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj;
• koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po

•
•
•
•

prehodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije / Razvojnega
sveta regije);
izvajanje regijske finančne sheme;
izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij;
dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja
podeželja ter
izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in
projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih
sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu
(konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).
KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV - RRA
RRA Posavje bo izvajalo koordinacijo vodenja projektov za vse posavske občine in sicer od
oktobra 2021 do decembra 2023 in spremljala projekte v obdobju od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2028,
Občine pa bodo sofinancirale aktivnosti. Pogodba se za Občino Sevnica nanaša na tri projekte
in sicer za Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Komunalno opremljanje v PC Sevnica in
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-18-0025 - RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
OB110-19-0018 - INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
OB110-21-0027 - KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV - RRA POSAVJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica
kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se
sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov
soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob
Sotli in Radeče.
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413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
18.000 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.558 €
15.385 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
200 €

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

6.816 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
6.816 €

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

463 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

463 €

OB110-21-0027 KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA POSAVJE 19.830 €
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
19.830 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

409.227 €

Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in
spodbujanje turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno
pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter
omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno
zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na
področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično
vpliv na splošno gospodarsko rast. Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje
prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih
gostov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v
izdelavo promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na
sejmih in drugih priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti. Izvedli bomo javni razpis na
katerega se bodo lahko za sofinanciranje stroškov prijavili izvajalci turističnih prireditev. Glavni
letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

409.227 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih
društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri),
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turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki
in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za
prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda KŠTM Sevnica, Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam
omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti
ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki
jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične
ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično
obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične
dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet usmerjena v spodbujanje razvoja
turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda KŠTM Sevnica izvajali na tem zavodu. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je
potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti
načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju
turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na
splošno gospodarsko rast. Merila s katerimi se bodo merilo doseganje zastavljenih ciljev so
uspešno izvedeni razpisi, povečanje števila turistov, povečanje oziroma izboljšanje nočitvenih
kapacitet, uspešno izvedeni razpisi, aktivna turistična društva, ki izvajajo turistične prireditve
(število prijav društev na javni razpis), delovanje Zavoda KŠTM Sevnica in TICa, vzdrževanje
objektov na Lisci, ureditev postajališč za avtodome, prijava na evropske razpise...
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

•
•
•

•

•
•
•
•

V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične
ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih
strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in nastopih na sejmih ter drugih promocijskih
predstavitvah doma in v tujini.
Letni izvedbeni cilji so:
nameniti sredstva za področje turizma za izvajanje različnih aktivnosti,
izvesti predloge participativnega proračuna,
nudenje finančne pomoči društvom, ki izvajajo turistične prireditve, in sicer sofinanciranje vsaj
10 društev za izvedbo vsaj 20 prireditev. Pričakovana udeležba na posamezni prireditvi je
minimalno 20 – 50 obiskovalcev,
skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zagotoviti del sredstev za delovanje
zavoda za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti ter zagotoviti investicijske
transfere KŠTM na področju turizma,
nameniti sredstva za investicijsko vzdrževanje na Lisci,
opremiti postajališča za avtodome z 2 tablama,
se vključevati v projekt Kolektivne blagovne znamke in
v okviru projekta vzpostaviti sistem izposoje javnih električnih koles.
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14420 Turizem

409.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva se namenjajo za reprezentanco na področju turizma.
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
V sklopu projektov so bile urejene različne poti in pripravljeni programi Z ribami do zdravja,
Jurkova učna pot in Gozd je kultura. Vodnikom se bo zagotovilo plačilo za promocijsko
naravnane obiske navedenih učnih poti.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za področje turizma. V drugi
operativne odhodke je vključena tudi izvedba projektov v okviru participativnega proračuna in
sicer za posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici, za dvignjeno leseno pot čez nizko barje TK
pav v Šentjanžu in ureditev turistično informacijske točke in postajališča za avtodome v
Šentjanžu.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - PRAVILNIK TURIZEM
Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa za
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, izvedenega skladno s Pravilnikom o
vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica. Izvajalci turističnih
prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev, so pravne osebe oziroma društva, združenja in
zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, delujejo in imajo
sedež v Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine.
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in
nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa je
Občina Sevnica. Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in
za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Uprava zavoda je sestavljena iz petih
organizacijskih enot.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo: iz proračunskih sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga
in storitev na trgu, z najemninami, s prispevki donatorjev, iz državnih in mednarodnih javnih
razpisov, iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Njihove dejavnosti so:
spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev na vseh področjih,
sodelovanje z društvi, občino, zvezami, posamezniki, sorodnimi zavodi, ministrstvom, idr.,
upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine,
informiranje, promoviranje, razvoj,
izobraževanje,
priprava strokovnih gradiv,
strokovna, tehnična, administrativna opravila...
Objekti v upravljanju službe za turizem:
Sejem Sevnica in kmečka tržnica,
Turistično informacijska pisarna Sevnica,
Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke,
obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,M).
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko
dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati
del sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota predstavlja del sredstev za izvajanje
turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.
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INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter
dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in
okolice.
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
Sredstva se namenijo za nadgradnjo Kolektivne blagovne znamke, zagotovi se nakup opreme
za nove prostore pisarn za turizem ter pripravljati se pričenja izvedbo digitalne promocije v
okviru Strategije turizma.
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Občina Sevnica bo v okviru že postavljenih postajališč za avtodome pripravila označitveno turistične table.
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
Občina skupaj s KŠTM razvija skupno kolektivno blagovno znamko.
VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
Občina Sevnica želi vzpostaviti izposojo javnih električnih koles. Za začetek bi se izgradile štiri
točke, kjer bi se vršila izposoja koles. V kolikor bo Občina Sevnica pridobila dodatna sredstva
sofinanciranja projekta preko Eko sklada ali katerega drugega razpisa, bo pristopila k izvedbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0044 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
OB110-16-0047 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
OB110-16-0048 - POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME
OB110-18-0026 - KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
OB110-21-0029 - VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti
občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju
turizma je oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje
prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Analize kažejo, da je turistična ponudba občine
Sevnica in celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. Na našem
območju obstajajo številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno s pomočjo
turističnih pisarn in turističnih delavcev povezati turistične ponudnike in akterje na področju
turizma ter skupaj s turističnimi potenciali oblikovati ponudbo, ki bo tržno prepoznavna in
konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi potencialnim turistom.
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402009 Izdatki za reprezentanco

2.000 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

54.000 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.027 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
117.500 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

43.700 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

30.000 €

402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000 €
20.000 €
5.000 €

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA41.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
402999 Drugi operativni odhodki

41.000 €
5.000 €
5.000 €

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
2.000 €

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-21-0029 VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.000 €
100.000 €
100.000 €
15 . 50 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

10.000 €

Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno
komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

10.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o
ohranjanju narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom
odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.
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OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

10.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000 €

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

5.500 €

Opis glavnega programa
Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega
prostora.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti zahtevam, ki jih nalaga Zakon o divjadi in lovstvu in Odlok o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 15059001. Proračunski uporabnik je Oddelek za
gospodarstvo.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
5.500 €

Opis podprograma
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za
zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine
za rabo naravne vrednote.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o divjadi in lovstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje ukrepov za preprečitev škode po divjadi in spremljanje nastale škode.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je izvajanje ukrepov za preprečitev škode po divjadi in spremljanje nastale
škode z izvedbo javnega razpisa za razdelitev prejete koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo lovskim družinam za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne
vire.

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se na podlagi petega odstavka 29.
člena Zakona o divjadi in lovstvu deli med lokalno skupnostjo in državo. Občine so v letu 2010
prvič prejele del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29.
členu ZDLov. V skladu z zakonom se morajo sredstva nameniti za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev so določeni z
zakonom. Občina Sevnica ima sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v občini Sevnica, ki je osnova za namensko porabo prejetih sredstev
oziroma za izvedbo javnega razpisa za razdelitev prejete koncesijske dajatve lovskim družinam.
Glede na nizka sredstva za posamezno leto se razpis za dodelitev sredstev izvede vsaki dve
leti.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišče je višina Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem
letu.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

5.500 €

STANOVANJSKO
10 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

10.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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16039001 Oskrba z vodo

10.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0045 POSLOVNIH CON

RAZVOJ

KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

ZA

OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19 IZOBRAŽEVANJE

10.000 €
10.000 €
40 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči
šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica in Pravilnik o
podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
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področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Zagotavlja pa se tudi finančna pomoč v obliki
štipendij pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine
Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči
prevzemniki ter štipendije za dijake za področje deficitarnih poklicev.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1906 Pomoči šolajočim.

1906 Pomoči šolajočim

40.000 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske
pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.
V okviru Posavske štipendijske sheme so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2020/2021 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2019/2020 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2018/2019 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2017/2018 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2016/2017 3 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2015/2016 4 štipendistom s področja kulture,
- v šolskem letu 2014/2015 10 štipendistom, od tega 1 s področja kulture,
- v šolskem letu 2013/2014 23 dijakom in študentom, od tega 2 s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2012/2013 30 dijakom in študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini.
V okviru kmetijskih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2020/2021 2 štipendistom,
- v šolskem letu 2019/2020 2 štipendistom,
- v šolskem letu 2018/2019 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2017/2018 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2016/2017 7 štipendistom,
- v šolskem letu 2015/2016 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2014/2015 9 štipendistom,
- v šolskem letu 2013/2014 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2012/2013 8 štipendistom.
V okviru deficitarnih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:
- v šolskem letu 2020/2021 22 štipendistom.
- v šolskem letu 2019/2020 15 štipendistom.
- v šolskem letu 2018/2019 10 štipendistom.
- v šolskem letu 2017/2018 9 štipendistom.
- v šolskem letu 2016/2017 10 štipendistom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069003 Štipendije
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
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19069003 Štipendije

40.000 €

Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za
nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem in Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo bo število podeljenih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je:
• podelitev 30 štipendij (za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini; za bodoče prevzemnike kmetij in deficitarne poklice).

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Navedena sredstva se bodo skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica dodelila upravičencem na podlagi izvedenega javnega
razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Predstavljajo pa finančno pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki
bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in
podporo mladim prevzemnikom kmetij.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica bo Občina
izvedla razpis za 25 štipendij in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine Sevnica za
srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne
poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na
povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni
dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki
državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v
Sloveniji in Sevnici.
411799 Druge štipendije

40.000 €
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5000 KS BLANCA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

61.655 €
12 . 60 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

12.606 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v krajevni skupnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

06039001 Administracija občinske uprave

12.073 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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60001 Administracija - KS Blanca

4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Na postavki so planirana sredstva za izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2022 in sredstva
za plačilo nagrade predsednika KS v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

60002 Pisarniški material - KS Blanca

4.300 €
326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Na postavki so planirana sredstva za papir, kartuše ter drugi material za pisarniška opravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

326 €
1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREVOZNI STROŠKI IN GORIVO
Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje prostorov
KS, dvorane in goriva za potrebe kosilnice za košnjo trave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

1.800 €
3.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Tako kot pretekla leta KS Blanca upravlja z objektom Kulturni dom in prostori KS, električno
energijo plačuje pa še za objekte v upravljanju PGD Blanca, PGD Poklek, KD godba blanški
vinogradniki, KD France Prešeren Blanca in AKŽ Blanca.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
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Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov plačila vodarine za objekt KS Blanca.
ODVOZ ODPADKOV
Za odvoz odpadkov iz pred objektov, ki jih upravlja KS se planirajo sredstva za plačilo storitev
Komunali.
TELEFON
Planirana so sredstva za plačilo stroškov dveh paketov po pogodbi z Zavodom kabelske
televizije Sevnica in sicer paket DUO OPTIKA A za objekt KS, PGD Blanca in PGD Poklek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

2.650 €

402203 Voda in komunalne storitve

130 €

402204 Odvoz smeti

150 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

559 €

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

2.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO - KRAJEVNI PRAZNIK
Planirana so sredstva za namen plačila raznih pogostitev in stroškov, ki nastanejo ob krajevnem
prazniku, nastopajoči, gostje, M
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Planirana so sredstva za plačilo stroškov storitev ob plačilu finančnih sredstev.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Planirana so sredstva za dimnikarske storitve, morebitne okvirje in priznanja, material in čistila,
ki jih potrebuje komunalni delavec, voščilnic ob koncu leta ter drugi splošni material in storitve,
ki jih v začetku leta ne moremo predvideti oz. planirati.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

1.190 €
12 €
956 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
533 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
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sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in
obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60007 Upravljanje z premoženjem

533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA
Sredstva so planirana za vzdrževalna dela na objektu KS Blanca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

533 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
45 . 44 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

45.449 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.941 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski
zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

15.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST in ZIMSKA SLUŽBA
Na postavki so planirana sredstva za izvajanje zimske službe in tekočega vzdrževanja JP (tudi
makadamski odseki javnih poti in nekategoriziranih cest).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.941 €
29.508 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih
poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske
poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

29.508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ASFALTACIJA JP
Planirana so sredstva za posodobitev odseka javne poti v letu 2022 na območju KS Blanca, in
sicer JP 873031 - Tomažev hrib - Priklance.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0015 JP 873031 - TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-21-0015 JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

29.508 €
29.508 €
3. 6 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.600 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
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umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.600 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Na postavki so planirana sredstva za namen sofinanciranje društvenih aktivnostih v KS.
Sredstva za sofinanciranje društev se določijo na podlagi izvedenega razpisa ter na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju krajevne
skupnosti Blanca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in
neprofitnih organizacij.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.600 €
1.000 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z Občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

18059001 Programi športa

1.000 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike
in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija),
financiranje športa
137invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni
stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča),
nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za
izvajanje letnega programa športa.

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za financiranje morebitnih posodobitev na Rekreacijski površini Alojzija
Lenčka Blanca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REKREATIVNE POVRŠINE - KS BLANCA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA
420299 Nakup druge opreme in napeljav

5001 KS BOŠTANJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.000 €
1.000 €

218.316 €
17 . 60 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

17.600 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.
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06039001 Administracija občinske uprave

17.600 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material je namenjen nabavi kuvert, papirja, materiala za vezavo gradiva za seje
sveta in drugega pisarniškega materiala za potrebe opravljanja administrativnih del na krajevni
skupnosti.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve vključuje redno vzdrževanje računalniške opreme in
fotokopirnega stroja, plačilo sveč, aranžmajev, tisk vabil na prireditve in napovednika dogodkov,
izdelava plakatov, voščilnic ob koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

200 €

402099 Drugi splošni material in storitve

200 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so namenjena plačilu stroškov električne energije za pisarno
krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek električne energije se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 80% celotne vrednosti letnega odjema
električne energije v gasilskem domu.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva za porabo kuriv in stroški ogrevanja so namenjena plačilu stroška ogrevanja za
pisarno krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek ogrevanja se poravna
na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 40% celotne vrednosti nabavljenega kurilnega
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olja za ogrevanje gasilskega doma Boštanj.
TELEFON
Sredstva telefona so namenjena kritju stroškov stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe
delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za internetne storitve.
POŠTNINA
Sredstva poštnine so namenjena za plačilo poštnih storitev za potrebe delovanja krajevne
skupnosti, sveta krajevne skupnosti in komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

600 €
1.800 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

700 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

600 €

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za
račun odprt pri Upravi za javna plačila.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Na kontu je predviden znesek za izplačilo honorarja skrbniku spletne strani krajevne skupnosti
Boštanj in izvajalki administrativnih del za potrebe vodooskrbe v KS Boštanj.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva rezervirana na kontu se nanašajo na izplačilo opravljenega dela za potrebe krajevne
skupnosti, sejnin članom sveta in nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na
podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva bodo porabljena za servisiranje gasilnih aparatov, popravila in nakup rezervnih delov
za delovne naprave, stroške raznovrstnih nabav in popravil za tekoče vzdrževanje društvenih
objektov ter druge stroške, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

197

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

6.500 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.700 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

100 €
3.200 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
95 . 71 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

95.716 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

95.716 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

95.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN POVRŠIN
Upravljanje in tekoče vzdržavanje cest na področju krajevne skupnosti vključuje redno
vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, popravilo muld in brežin, udarnih jam, ureditev
odvodnjavanja, obsek drevja ter gramoziranje in redno vzdrževanje javnih površin.
Večjo postavko predstavlja rekonstrukcija javne poti Gaberje - Križ ter javne poti Log - Grič
(Kirar).
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipavanju in čiščenju cest na področju
KS Boštanj v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

95.716 €

IN

STANOVANJSKO
95 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
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1603 Komunalna dejavnost

95.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS Boštanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Boštanj.

16039001 Oskrba z vodo

95.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kvalitetna vodooskrba za vse krajane z zagotavljanjem rednega vzdrževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNALNIŠKE STORITVE (EPPS)
Sredstva za računalniške storitve EPPS so namenjena pripravi in tiskanju mesečnih položnic za
vodarino fizičnim osebam.
TELEFONSKI STROŠKI
Sredstva za telefon so namenjena kritju stroškov za potrebe krmiljenja vodovodnega sistema
preko GPRS.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so namenjena kritju stroškov elektrike za delovanje črpalk na
vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.
POŠTNINA
Sredstva za poštnino so namenjena kritju stroška za mesečno pošiljanje položnic fizičnim
osebam in gospodarskim subjektom.
ANALIZA VODE
Sredstva za analizo vode so namenjena kritju mesečnih analiz vzorcev pitne vode na
mikrobiologijo in kemijo skladno s HACCP sistemom. Analizo vzorcev pitne vode za notranji
nadzor vodovodnega sistema izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA
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Sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema bodo porabljena za pokritje mesečnega
nadzora vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca in predsednika
vodovodnega odbora, popravilu okvar na sistemu, nabavi natrijeva hipoklorita, redno čiščenje
vodohranov in ostale storitve za nemoteno delovanje vodovodnega sistema.
V letu 2022 se predvidevajo večja vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Vaški skupnosti
Jablanica, in sicer:
- zaselek Zavine do zaselka Boben,
- zaselek Jablanica do Stare Jablanice (Šteblaj) v dolžini cca 2500 m.
VODNO POVRAČILO - TAKSA
Plačilo vodnega povračila se nanaša na količino načrpane vode iz vrtine B-2 in B-4. Plačilo se
izvede polletno Komunali Sevnica na podlagi izdanega računa. Višina sredstev je ocenjena na
podlagi predvidene porabe vode in pretekle realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.000 €
400 €
3.000 €
65.000 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100 €

402999 Drugi operativni odhodki

8.000 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
2.500 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

10.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v
razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni
list RS št. 110/08, 32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94,
39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09,
22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so namenjena spodbujanju delovanja neprofitnih društev,
organizacij in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti. Sofinanciranje poteka v skladu s sprejetimi
merili o sofinanciranju programov društev. Višino sredstev glede na pripravljen letni program
društva predlaga Komisija za kulturo in društvene dejavnosti, ki jo nato potrdi svet krajevne
skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za pomoč pri izvedbi programov OŠ Boštanj in
miklavževanja Župniji Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

6.000 €
4.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na
področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
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Tekoče vzdrževanje objektov v krajevni skupnosti se nanaša na plačilo opravljenih manjših
vzdrževalnih del in popravil na večnamenskih domovih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5002 KS KRMELJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.000 €
32.922 €
11 . 37 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.371 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

06039001 Administracija občinske uprave

11.371 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
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Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60020 Administracija -KS Krmelj

893 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala za potrebe opravljanja
korespondence v krajevni skupnosti.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Čistilni material in storitve predstavljajo stroške čistilnega in sanitarnega materiala ter drugih
storitev za čiščenje prostorov KS in Kulturnega doma.
REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZNIKA
Reprezentanca, stroški krajevnega praznika predstavljajo stroške pogostitve ob krajevnem
prazniku, ob praznovanju 1. maja in drugih raznih prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

170 €

402001 Čistilni material in storitve

140 €

402009 Izdatki za reprezentanco

583 €

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

4.858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna energija predstavlja stroške električne energije za stavbo - Kulturni dom Svoboda,
Kolonija, bivši prostori knjižnice in športni park.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJE
Na kontu so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje Kulturnega doma
Svoboda Krmelj, kolonije in prostorov bivše knjižnice.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi Kulturnega doma Svoboda, Kolonije in
prostorov bivše knjižnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ
Sredstva so namenjena stroškom urejanja kraja za košnjo zelenih površin, cvetlično zasaditev,
obrezovanje grmovnic in drevja, škropljenje proti pleveli in maziva za delovne naprave, ter
novoletna okrasitev kraja.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

2.350 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000 €

402203 Voda in komunalne storitve

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

508 €
5.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Sejnine predstavljajo stroške sejnin članov sveta in nagrade predsednici za vodenje krajevne
skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah
zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
organov Občine Sevnica.
PLAČILO STRORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, so stroški plačila Upravi za javna
plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo sredstva za servisiranje gasilnih aparatov v Kulturnem
domu Svoboda, Koloniji in bivših prostorih knjižnice Na kontu so predvideni tudi drugi razni
material in storitve, k jih na drugih postavkah ne moremo beležiti (izdelava plakatov in vabil ob
prireditvah, voščilnic, nakup žalnih aranžmajev in cvetličnih aranžmajev ob prireditvah,
obdarovanje članov sveta ob zaključku leta,...)
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pomenijo stroške dimnikarskih storitev in
letni servis kurilne naprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine udeležencem odborov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

500 €
4.500 €
20 €
600 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
16 . 25 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
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skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

16.251 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.251 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

16.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba predstavljajo predvidene stroške za zimsko
vzdrževanje cest (pluženje in posipanje javnih poti, čiščenje pločnikov, čiščenje parkirišč in
javnih površin, obrez drevja pred zimsko sezono, plačilo posipnega materiala).
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TEKOČE LETNO VZDRŽEVANJE
Tekoče letno vzdrževanje so stroški rednih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi za
zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč (krpanje udarnih jam, ureditev bankin, navoz
gramoza in utrditev), priprava fontane na rondoju na zimovanje (priklop in odklop).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

16.251 €
5. 3 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

5.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
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občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Proračunska postavka predstavlja pomoč neprofitnim organizacijam - društvom za njihovo
delovanje na podlagi pripravljenih programov in prošenj za dotacijo. Odobrena sredstva so
potrjena s sklepom na seji sveta KS Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

2.300 €
3.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
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investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju Kulturnega doma Krmelj in morebitnih
nujno potrebnih vzdrževalnih del spomenikov in obeležij na območju krajevne skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5003 KS LOKA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.000 €
68.886 €
21 . 47 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

21.479 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela v KS.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske
uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

06039001 Administracija občinske uprave

14.979 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60030 Pisarniški material-KS Loka

2.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material (nabava kuvert,
papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala) ter plačilo poštnih
storitev.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Stroški pogostitev in reprezentance so namenjeni za gostinske storitve in nabavi napitkov ob
kulturnih prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve zajema predvidene stroške za pogostitve ob otvoritvah, ob
zaključku leta, obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih starostnikov
ob njihovih jubilejih, žalni aranžmaji ter druge splošne izdatke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402000 Pisarniški material in storitve

178 €

402009 Izdatki za reprezentanco

503 €

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

1.500 €
6.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
V postavki so zajeti predvideni stroški za porabo električne energije v prostorih KS, za
večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.
TELEFON
Sredstva so namenjena za predvidene stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni
telefon, plačilo internetnih storitev in prispevka za priključitev na širokopasovno omrežje.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so namenjena za uporabnino T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju,
katerega dobavitelj je Petrol, d.d. Ljubljana.
DRUGE STORITVE KOMUNIK. IN KOMUNALE - UREJANJE KRAJA
Sredstva so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju KS, cvetlično zasaditev
na trgu v Loki, Bregu, Razborju in Šentjurju, košnja zelenih površin, obrez drevja in grmovnic,
nakup škropiv za zatiranje plevela.
ODVOZ SMETI
Sredstva so namenjena za plačilo odvoza odpadkov stavbe KS Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

3.620 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300 €

402204 Odvoz smeti

50 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

732 €

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

856 €

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

6.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Postavka predstavlja načrtovane stroške za izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje
krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev predstavlja načrtovan strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri
Upravi za javna plačila.
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DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki zajemajo stroške odvetniških storitev, servisiranje gasilnih aparatov,
izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge
postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

5.220 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

20 €
1.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
6.500 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Na kontu so predvidena sredstva za pokrivanja stroškov tekočega vzdrževanja kulturne
dvorane, ki smo o prejeli v upravljanje od Občine Sevnica. V letu 2022 s predvideva prestavitev
prostora sedeža KS v kletne prostore kulturne dvorane. Del prostorov na naslovu Loka 51, ki je
sedaj namenjen za delo krajevne skupnosti, bo Občina Sevnica preuredila v stanovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

6.500 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
38 . 90 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

38.905 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa Krajevna skupnost Loka.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

38.905 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe
med Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev
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ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

38.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipanju in čiščenju cest na področju KS
v zimskem času, čiščenje javnih površin in parkirišč, čiščenje pločnikov ter druga tekoča
vzdrževalna dela na javnih poteh, ki zajemajo sanacijo udarnih jam na asfaltnih površinah,
gramoziranje makadamskih poti, obrez drevja, ureditev bankin, čiščenje propustov in muld.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

38.905 €

IN

STANOVANJSKO
4. 5 02 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

4.502 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
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nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa je 16039001 Oskrba z vodo. Proračunski uporabnik
znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

16039001 Oskrba z vodo

4.502 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redna in varna vodooskrba krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

4.502 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja predvidene stroške porabljene električne energije za potrebe delovanja
črpališča na vodovodnem sistemu Čelovnik.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJA KS LOKA
Postavka predstavlja načrtovane stroške pri obstoječih vodovodnih sistemih, ki zajema plačilo
stroškov po pogodbi o upravljanju javnega vodovoda sklenjeno z JP Komunala št.1-2007,
odprava napak na črpališčih in vodovodnem omrežju, redno letno čiščenje vodohranov,
zamenjava vodomerov, nabava klora, plačilo vodnega povračila Komunali Sevnica, ki se
obračuna na podlagi načrpane vode ter druge stroške v zvezi z vzdrževanjem vodovodov.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Konto predstavlja sredstva namenjena pogodbenemu izvajalcu Posredništvo Dušan Skušek
s.p., ki za KS Loka opravlja storitve popisa vodomerov in obračuna vodarine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let
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402200 Električna energija

1.080 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.422 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.
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18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja predvidene stroške pri sofinanciranju programov kulturnih, športnih in
drugih društev na področju krajevne skupnosti za njihovo delovanje, nakazilo dotacije Osnovni
šoli Loka za pomoč pri decembrskem obdarovanju otrok. Odobrena sredstva so predhodno
potrjena na seji sveta KS Loka.
KS Loka načrtuje skladno z navodili strokovne službe Občina Sevnica v letu 2022 izvesti javni
razpis, ki bo zagotovil transparentnost dodeljevanja sredstev za delovanje društev, ki delujejo
na območju KS Loka po naprej določenih kriterijih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

3.000 €
1.000 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
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udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

18059001 Programi športa

1.000 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter
sofinanciranje investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila
sredstva za izvajanje letnega programa športa.

18031 Šport in prostočasne aktivnosti

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Konto tekočega vzdrževanja objektov za šport in prostočasne aktivnosti predstavlja sredstva
zaradi potrebe vzdrževanja rekreativnih površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5004 KS PRIMOŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.000 €
29.105 €
3. 1 06 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

3.106 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

06039001 Administracija občinske uprave

2.106 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60040 Administracija - KS Primož

1.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material za delo KS.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva bodo porabljena za potrebe nakupa žalnih aranžmajev, nakupu simboličnih daril za
starostnike nad 90 let in drugih manjših stroškov, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge
postavke.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so planirana za plačilo storitev pogostitve ob posebnih priložnostih.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM POOBLAŠČENIM ZA IZVAJANJE PLAČILNEGA
PROMETA
Sredstva so namenjena plačilu storitev plačilnega prometa preko UJP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

100 €
1.000 €
200 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

6€
800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Navedeni strošek predstavlja odhodke med letom za porabljeno energijo v stavbi KS Primož in
prostora za rekreacijo v kraju Češnjice.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Navedeni strošek predstavlja strošek vodarine za igrišče Češnjice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402200 Električna energija

700 €

402203 Voda in komunalne storitve

100 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
1.000 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in
obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so rezervirana za morebitna vzdrževalna dela na objektu sedeža KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1.000 €
3. 5 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016 do 2022.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove
posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.500 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove
posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v
skladu z veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine
Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.500 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj
za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.

70040 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijski transfer za požarno varnost je namenjen PGD Primož za sofinanciranje nabave
gasilskega vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

3.500 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
3.500 €
proračunski uporabniki

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
18 . 99 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

18.999 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

18.999 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

18.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti v krajevni skupnosti.
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju cest - zagotavljanje normalne prevoznosti
cestišč (gramoziranje, saniranje udarnih jam, čiščenje bankin,...). V letu 2022 je predvidena
posodobitev ceste Mala Hubajnica - Dolge.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18.999 €
3. 5 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

500 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18039003 Ljubiteljska kultura

500 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so namenjeni dotacijam društev na podlagi njihovih letnih
programov. Na območju KS Primož deluje več društev: gasilsko, športno in kulturno društvo.
Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Primož.

226

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

500 €
3.000 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18059001 Programi športa

3.000 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Leni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za dokončanje igrišča.
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18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu so zagotovljena za ureditev okolice športnega objekta v Češnjicah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0068 - ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
420401 Novogradnje

5005 KS SEVNICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.000 €
3.000 €
179.702 €
6. 7 26 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

6.726 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave

6.726 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
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materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60050 Administracija -KS Sevnica

5.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Postavka sejnine in nagrada predsedniku so za 12 mesecev. Predvidenih je 7 sej za leto 2021 s
predvidevanjem, da bodo udeleženi vsi svetniki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402905 Sejnine udeležencem odborov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

5.319 €
400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve so sredstva namenjena za nabavo pisarniškega materiala za delo
KS.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco so sredstva namenjena za nabavo osvežilnih napitkov za stranke, seje
KS in priložnostne gostinske storitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

100 €

402009 Izdatki za reprezentanco

300 €
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60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

1.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČ. STORITEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet so sredstva namenjena za plačilo provizije za
vodenje računa odprtega pri Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Na kontu drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za plačilo stroškov organizacije
in prireditve ob prazniku KS Sevnica, za plačilo domene za spletno stran KS Sevnica,
sponzorstvo vinske trte, razne aranžmaje za obisk starostnikov ter drugih operativnih odhodkov
za delo KS Sevnica, ki jih na druge postavke ni mogoče uvrstiti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

7€
1.000 €
5. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z
zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
(od 2016-2022 je v pripravi)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
programa varstva pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o
zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu
cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi
bilo življenje varnejše in kakovostnejše.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v
skladu z veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine
Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Proračunski uporabnik znotraj
glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih
organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno
zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj
za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva so namenjena kot finančna pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Sevnica pri dograditvi garaž gasilskega doma.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME - KS SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

5.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
5.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13 3 .9 7 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
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skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

133.976 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

133.976 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

133.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Sevnica so zajeta
predvidena sredstva za popravila asfalta na javnih poteh, izdelavo muld, popravila prepustov
na javnih poteh, tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti pometanje JP, obžagovanje
vejevja ob JP, košnja ob JP, interventne manjše sanacije plazov, nakupi dreves za dosaditve
zelenih površin ob JP.
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Z letom 2022 je predvideno tekoče vzdrževanje javnih poti (skladno z obravnavanim Predlogom
Odloka o občinskih cestah in javnih površinah) preko podjetja Komunala d.o.o., ki bo v okviru
gospodarske javne službe izvajala redno vzdrževanje javnih poti, kamor sodijo pregledniška
služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje
odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in
prometne opreme, redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev, redno vzdrževanje
vegetacije v cestnem svetu, zagotavljanje preglednosti, čiščenje javnih poti in intervencijski
ukrepi.
Na istem kontu je vključen tudi predvideni znesek za izvajanje zimske službe na območju
krajevne skupnosti Sevnica v sezoni 2021/2022, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest
v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

133.976 €

IN

STANOVANJSKO
20 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje
gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki
dejavnosti ter Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

20.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
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Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok
pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne
službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje. Zastavljeni
dolgoročni cilj se meri z realizacijo dolgoletnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov
gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske
javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter
Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z
realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti.

16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Krajevna skupnost ima na postavki skladno s sklepom sveta KS Sevnica rezervirana sredstva
za gradnjo nadstreška pri mrliški vežici v Sevnici, kjer bo nastopala kot sofinancer pri projektu
investitorja Občina Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA - NADSTREŠEK - KS SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

20.000 €
20.000 €
14 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne dejavnosti

1803 Programi v kulturi

12.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
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18039003 Ljubiteljska kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Sevnica.

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in
projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transferi društvom bodo podeljeni po prijavah društev na javni razpis, ki bo objavljen
predvidoma v marcu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

12.000 €
2.000 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino in KS.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

18059001 Programi športa

2.000 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze,
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno
izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),
financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport,
vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih
objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za morebitna potrebna vzdrževanja na športnih
površinah oz. za nakup potrebne opreme.

18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana skladno s sklepom sveta KS Sevnica in
dogovorom s strokovnimi službami Občine Sevnica za morebitna potrebna vzdrževanja na
športnih površinah oz. za nakup potrebne opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN V KS SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS SEVNICA 2.000 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.000 €
44.602 €
12 . 77 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

12.771 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Studenec.

06039001 Administracija občinske uprave

12.771 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60060 Materialni stroški-KS Studenec

1.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Sredstva pisarniškega materiala in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert,
papirja, znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega materiala za potrebe tajniških
opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva za reprezentanco predstavljajo stroške za izvedbo miklavževanja, pogostitev
osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov, nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob
raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

100 €
1.838 €
2.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki nastajajo v Gasilskem domu Studenec
in za kritje razsvetljave na športnem igrišču.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

1.500 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000 €

402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

180 €
8.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva bodo namenjena plačilu po odjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja
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krajevne skupnosti.
SEJNINE
Postavka predstavlja predvidene stroške za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS
na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja
Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah,
servisiranje gasilnih aparatov in drugi manjši stroški, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.449 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

3.696 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

8€
1.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
29 . 53 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

29.532 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

29.532 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

29.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE
Postavka predstavlja predvidene stroške za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni
skupnosti, ki se nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih
površin pri Gasilskem domu Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov. Pri
letnem vzdrževanju cest se skrbi za normalno prevoznost cestišč (gramoziranje, sanacije
udarnih jam,....),
Predvidene posodobitve javnih poti v letu 2022: obnova in asfaltacija ceste Studenec - Mlakar,
priprava za preplastitev ceste v vasi Arto, priprava in asfaltacija avtobusne postaje na Artu in
ureditev ceste Zavratec proti Jordanu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

29.532 €
2. 3 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
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kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Krajevna skupnost namenja rezervirana sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev, ki
delujejo na območju Krajevne skupnosti Studenec. Sredstva se delijo z izvedbo javnega razpisa
in sklepom sveta KS Studenec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5007 KS ŠENTJANŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.300 €
125.996 €
20 . 15 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

20.153 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
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merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

06039001 Administracija občinske uprave

15.153 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja, znamk,
kartuše, map in registratorjev ter drugega materiala za potrebe delovanja krajevne skupnosti.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva predstavljajo predvidene stroške, ki nastajajo pri raznih pogostitvah: pogostitev sveta
krajevne skupnosti ob koncu leta, pogostitev krajanov ob praznovanju krajevnega praznika, ob
otvoritvah in raznih drugih prireditvah.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavljajo predvidene stroške aranžiranja, nakup cvetja ob
obiskih starostnikov in ob obiskih starostnikov in ob praznovanju krajevnega praznika, cvetlična
zasaditev okrasnih loncev pred trgom in na objektu KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

500 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.514 €
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60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so bila porabljena za potrebe nakupa kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
KS plačuje električno energijo za stavbo KS, kulturni dom.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
Sredstva se porabijo za plačilo paketa za internet in storitve telefonije skladno s podpisano
pogodbo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

1.000 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

502 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.163 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOB. ZA PLAČILNI PROMET
Postavka predstavlja predvidene stroške plačila storitev UJP-a.
SEJNINE
Postavka predstavlja plačilo nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in sklic sej na
podlagi Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
občine Sevnica. Na kontu so predvidena tudi sredstva za izplačilo sejnin članom sveta KS.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo izvajalki za opravljanje manjših administrativnih del
za potrebe delovanja KS. Svet KS Šentjanž je na 2. redni seji sprejel sklep, da se Marjetko
Florjančič izvoli v funkcijo tajnice sveta KS Šentjanž in njena nagrada znaša 100,00 EUR
bruto/mesec.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE - KS ŠENTJANŽ
Postavka predstavlja sredstva namenjena letnemu pregledu gasilnih aparatov in kurilnih naprav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.830 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.613 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

5.700 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

20 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
5.000 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STAVB V UPRAVLJANJU KS ŠENTJANŽ
Sredstva so namenjena za morebitna potrebna vzdrževalna na objektih v upravljanju KS
Šentjanž (kulturna dvorana, stavba sedeža KS). V letu 2022 je predvidena postavitev ograje na
stopnišču in obnovi fasade, ki jo je poškodovala neurje v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
89 . 60 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

89.607 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

89.607 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

89.607 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST
Sredstva za tekoče redno vzdrževanje krajevnih cest so namenjena košnji brežin, popravilu
udarnih jam in muld na asfaltnih površinah, gramoziranju makadamskih cest, obrezu drevja,
sanaciji propustov in odtočnih kanalov.
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Pri postavki vzdrževanja javnih poti se v letu 2022 prioritetno realizirajo dela na odseku Zdevno
– II. faza in razširitev ceste Kal – šola ter sofinanciranje posodobitev na cestni infrastrukturi
skladno s prejetimi vlogami krajanov. V primeru dokončanja gradnje mrliške vežice na Velikem
Cirniku, ki je financirana s strani proračuna Občine Sevnica, KS Šentjanž nameni sredstva za
ureditev okolice pri mrliški vežici.
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva za izvajanje zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti, čiščenju
pločnikov, javnih površin in parkirišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

89.607 €
16 . 23 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

16.236 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Šentjanž.

18039003 Ljubiteljska kultura

13.490 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so sredstva namenjena za pomoč društvom v KS Šentjanž
za njihovo delovanje v skladu z njihovimi programi in opravljeno realizacijo. Sredstva so
namenjena tudi OŠ Šentjanž. Dotacije društvom in ostalim organizacijam so potrjene na seji
sveta po predhodno izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje društev, ki delujejo na
območju KS Šentjanž.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

13.490 €
2.746 €

Opis podprograma
Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV
sistema.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem
pogledu skrbi za lokalno informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V sklopu letnega izvedbenega načrta smo si zastavili cilj obdobno izdati krajevno glasilo.

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

2.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KRAJEVNI LIST
Postavka predstavlja načrtovane stroške pri izdaji časopisa Šentjanški glas, ki izhaja 4 x letno.
Sredstva so namenjena oblikovanju in tisku besedila, za poštne storitve raznosa po
gospodinjstvih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5008 KS TRŽIŠČE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.746 €
113.984 €
12 . 03 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave
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0603 Dejavnost občinske uprave

12.033 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

06039001 Administracija občinske uprave

12.033 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco predstavljajo stroške za razne priložnostne pogostitve.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavljajo izdatki za obdaritev starostnikov na področju KS
Tržišče ob njihovih jubilejih ter vseh starostnikov nad 80 let ob koncu leta. Na kontu so
rezervirana tudi sredstva za poplačilo stroškov, ki nastanejo ob prazniku KS Tržišče (vabila,
aranžmaji, priznanja,...).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.500 €
400 €
1.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Krajevna skupnost kot upravljalec objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi
elektrika. Plačuje se električna energija za prostore krajevne skupnosti - Tržišče 23 in kulturne
dvorane, ki smo jo prejeli v upravljanje od Občine Sevnica v letu 2017.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi plačilo
vode. Plačuje se poraba vode v prostorih krajevne skupnosti, pitnikov, ...
ODVOZ ODPADKOV
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo
komunalnih storitev ter odvoz odpadkov. Plačuje se odvoz odpadkov za prostore krajevne
skupnosti.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo obveznosti Zavodu kabelske televizije (telefon,
internet).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

800 €

402203 Voda in komunalne storitve

700 €

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

50 €
270 €
8.313 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so namenjena plačilu tajnika krajevne skupnosti za opravljanje tajniških del.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva za plačilo storitev pooblaščenim za plačilni promet predstavljajo stroške provizije
plačane Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo operativne odhodke, ki jih ni mogoče razporediti na druge
postavke.
SEJNINE
Sredstva za sejnine so namenjena članom sveta KS Tržišče za udeležbo na seji sveta in
nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.903 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.400 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

10 €
1.000 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
82 . 95 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

82.951 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.951 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
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infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

82.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE - ZIMSKA SLUŽBA TER LETNO VZDRŽEVANJE
Sredstva za tekoče vzdrževanje - zimska služba so predvidena za stroške opravljanje del na
javnih poteh v KS v zimskem času (posipavanje in pluženje cest, čiščenje pločnikov in javnih
površin). Iz predmetnega konta se pokrivajo tudi stroški letnih vzdrževalnih del javnih poti
(gramoziranje, urejevanje udarnih jam, preplastitve,...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

82.951 €

IN

STANOVANJSKO
5. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega
prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko
zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in
pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o
prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in
prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega
načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo
izdelani na podlagi sprejetega OPN.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

5.000 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z
infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen
nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih
so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti
oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva rezervirana na kontu 420402 so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela
se bodo predvidoma izvajala več let.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
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OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000 €
5.000 €
14 . 00 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

14.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Krajevna skupnost Tržišče.

256

18039003 Ljubiteljska kultura

10.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v
proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so predvidena za dotacije društvom za njihovo delovanje, ki delujejo v KS Tržišče na
podlagi njihovih letnih programov in vlog na razpis.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

10.000 €
4.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih
sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so namenjena za dobavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta sedeža krajevne skupnosti in kulturne
dvorane.
OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
Sredstva so namenjena morebitnim investicijam v večnamenskih domovih na območju KS
Tržišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000 €

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
420204 Nakup drugega pohištva

1.000 €
1.000 €

5009 KS ZABUKOVJE

96.553 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11 . 23 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.230 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

06039001 Administracija občinske uprave

9.730 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.

60090 Administracija - KS Zabukovje

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material in storitve zajema načrtovane stroške nabave kuvert, papirja, kartuš in
ostalega potrošnega materiala za potrebe administracije delovanja krajevne skupnosti.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Na kontu so predvidena sredstva za priložnostne pogostitve (praznik KS, pogostitev
udeležencev pohoda IV.divizije, pogostitev Krekove konjenice,udeležencev čistilne akcije).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402000 Pisarniški material in storitve

100 €

402009 Izdatki za reprezentanco

500 €

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

4.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Predstavljajo stroške za načrtovano porabljeno el.energije v VNMO in gasilskemu domu
Trnovec.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Stroški ogrevanje predstavljajo načrtovane stroške ogrevanja (kurilno olje) za večnamenski dom
Zabukovje.
TELEFON
Stroški telefona zajemajo širokopasovni priključek JATEL.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402200 Električna energija

1.800 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

320 €
5.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev UJP predstavlja načrtovan strošek prometa na TRR vodenega na UJP.
SEJNINE
Plačilo sejnine članom sveta KS in nagrade predsednici za vodenje krajevne skupnosti se
izplačuje po občinskem Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov pregleda gasilnih aparatov in servisa kurilnih
naprav.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavlja stroške plačila sveč, žalnih ter cvetličnih
aranžmajev za namen obdaritve starostnikov ob njihovem jubileju in ostalih priložnostih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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402099 Drugi splošni material in storitve

500 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

4.200 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

10 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
1.500 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih
sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje s prostori in zgradbami je obvezen del delovanja KS vsako leto.

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za morebitna vzdrževalna dela na večnamenskem domu v Zabukovju.
V letu 2022 načrtujemo popravilo balkona in menjavo svetil.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.500 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
82 . 32 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

82.323 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.323 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

82.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja načrtovana sredstva za pluženje snega in posipavanje cest in javnih
površin na območju krajevne skupnosti v zimskem času, vključno z nabavo posipnega
materiala.
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN DRUGIH OBJEKTOV
Iz postavke se krije tudi tekoče vzdrževanje cest za zagotovitev normalne prevoznosti (urejanje
bankin, sanacija udarnih jam, gramoziranje makadamskih poti,...) V letu 2022 načrtujemo
vzdrževalna dela v manjšem obsegu na javnih poteh prioritetno po prejetih vlogah oz. glede na
ustrezno zagotavljanje cestno prometne varnosti. Prioritetno je predvidena ureditev javne poti
od Laš do Debevca (Koritna dolina), zemeljska dela na JP pri Dominiku Kolman, pomoč pri
asfaltaciji ceste oz. poti, ki poteka v vasi Podgorje ob Sevnični v predvideni dolžini cca 75 m,
postavitev zaščitne ograje pri Škoberne, gramozna ureditev cestne povezave med Malim
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Podgorjem in Velikim Podgorjem, ureditev ceste Sveti Jurij do kmetije v Lašah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

82.323 €
3. 0 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo
kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo
delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in
mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.000 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v
kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije
športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva,
klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih
kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne
občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

263

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

18039003 Ljubiteljska kultura

3.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,
sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za
kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1,
56/08, 04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96,
29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom
in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja predvidena sredstva za pomoč neprofitnim organizacijam pri organizaciji
prireditev v KS, v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni
skupnosti Zabukovje za leto 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.000 €
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5010 KS DOLNJE BREZOVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.963 €
75 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik
povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja
administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

752 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za KS.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela KS.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

06039001 Administracija občinske uprave

752 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami,
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških
objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se
merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
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60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Za potrošni pisarniški material se za leto 2022 predvidi 50 EUR-ov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402000 Pisarniški material in storitve

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

50 €
702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Za to proračunsko postavko se za leto 2022 predvidi 200,00 EUR.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Za to proračunsko postavko se za leto 2022 predvidi 2 EUR.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Zajemajo sredstva, ki jih na začetku leta ni mogoče predvideti in razvrstiti na drugi postavke
(razni žalni aranžmaji, voščila,...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

200 €
2€
500 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
2. 4 41 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

2.441 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.441 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

2.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so rezervirana sredstva za potrebe zimske službe in tekočega letnega vzdrževanja
javnih poti v KS Dolnje Brezovo. V letu 2022 se predvideva sanacija asfalta Sinkovič - Žulič.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.441 €
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
27 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in
s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni
list RS, št. 39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

270 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov
za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

16039001 Oskrba z vodo

270 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem
načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski
zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kontinuirane in neoporečne vodooskrbe krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tekoče vzdrževanje vodooskrbne infrastrukture.
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16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za to proračunsko postavko se za leto 2022 predvidi 270 EUR za morebitna urgentna dela, ki
so potrebna za varno dobavo pitne vode krajanom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

270 €
1. 5 00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.500 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa
in programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje,
neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in
mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
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18059001 Programi športa

1.500 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in
športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna
športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa
invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup,
gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09,
100/13)
- Letni program športa v občini Sevnica
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 94/05, 51/09, 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom
ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse
udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS
DOLNJE BREZOVO
1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se rezervirana za tekoče vzdrževanje športnih površin (500,00 EUR) in za nakup
igrala (plezalo-gugalnica) v predvidenem znesku 1.000,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko
NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
420299 Nakup druge opreme in napeljav

500 €
1.000 €
1.000 €
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

97.470 €
97 . 47 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
97.470 €
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

8.000 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
V letu 2022 se zagotovijo sredstva za nakup pisarniškega pohištva sejne sobe v Loki pri
Zidanem Mostu.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.000 €

Namen in cilj
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina predvideva v letu 2022 nakup opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski
upravi (stolov, delovne opreme zaradi izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

10.000 €

Namen in cilj
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina planira v letu 2022 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter
druge računalniške opreme.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.500 €

Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica planira v letu 2022 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica,
zaradi dotrajanosti le-te.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.
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OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

66.470 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena ureditvi
sanitarnih prostorov na sedežu Krajeven skupnosti Blanca, za ureditev sanitarij na objektu v
Gornjih Impoljah, ureditev kuhinje na večnamenskem objektu v Češnjicah ter zamenjavi strehe
na objektu Loka pri Zidanem Mostu 51 (skupaj z etažnim lastnikom Mercator d.d.).
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
- Sanacija prostora Dom Mladih (8.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 zagotovila
sredstva za sanacijo stropa, zamenjavo svetil, pleskanje sten in zamenjavo talnih oblog.
- Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca
(4.370,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 kupila projektor skladno s pobudo.
- Zamenjava inventarja in izboljšave (4.100,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2022 za dom na
Logu dobavila 15 zložljivih miz ter naročila izdelavo stropa na zunanjem nadstrešku.
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA
V letu 2022 je predvidena zamenjava kuhinjskega stanovanjskega pohištva za počitniško
stanovanje v Novigradu.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

2.000 €

Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

500 €

Namen in cilj
NAKUP GASILNIH APARATOV
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na
dosedanje potrebe.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsako leto.

OB110-21-0006 PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

5.000 €

Namen in cilj
PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Načrti in druga projektna dokumentacija
Glede na dogovore z Ministrstvom na notranje zadeve Občina Sevnica za leto 2022 planira le
del sredstev za izdelavo projektne dokumentacije.
Stanje projekta
Občina Sevnica z Ministrstvom za notranje zadeve usklajuje vsebino sporazuma v zvezi
izgradnje protihrupne zaščite na strelišču Izem na Radni. Po uskladitvi slednjega bo Občina
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Sevnica naročila vso potrebno dokumentacijo ter izvedla postopke za izbor izvajalca gradnje in
nadzora.

07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

IZREDNIH
220.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

22 0 .0 0 0 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0011
REŠEVANJA

IZDELAVA

OBČINSKIH

NAČRTOV

11.500 €

ZAŠČITE

IN

10.500 €

Namen in cilj
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z
določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16,
26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti
za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem
letu 2022 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z
prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnico.

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

1.000 €

Namen in cilj
NAKUP OS ZA ZIR
Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (obutev, ročna radijska postaja, zaščitna
oprema za COVID-19) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v
skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in
drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

208.500 €

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

200.000 €

Namen in cilj
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge
zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so
predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin.
Večina sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki
ga bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in
osrednje društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z
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Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l.
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (200.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-21-0020 TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

5.000 €

Namen in cilj
Planirana sredstva so namenjena kot finančna pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Sevnica pri dograditvi garaž gasilskega doma.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

3.500 €

Namen in cilj
Investicijski transfer za požarno varnost je namenjen PGD Primož za sofinanciranje nabave
gasilskega vozila.
Stanje projekta
V pripravi.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
250.265 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

19 5 .8 1 5 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

55.000 €

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
13.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je
pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji
ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi
de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov tovornega
transporta iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do
31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

40.000 €

Namen in cilj
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
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V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem
na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu
in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo. Obstoječa shema državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu je bila v letu 2021 podaljšana do konca leta 2022, izvajanje le te pa poteka pod istimi
pogoji in zahtevami, kot je bila odobrena v letu 2015.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

2.000 €

Namen in cilj
NADZOR ZA PROJEKTE LAS
V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Stanje projekta
V pripravi.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB110-07-0306
SEKTORJU

ZAGOT.TEHNIČNE

PODPORE

138.815 €

KMETIJSKEMU
2.000 €

Namen in cilj
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa
znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-07-0307
DOP.DEJ.

NALOŽBE

V

PRED.IN

TRŽENJE

KMET.PROIZV.10.000 €

Namen in cilj
NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE
DEJAVNOSTI
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina
namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj
pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški
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gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se
dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo dejavnost, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila le sprememba.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
6.000 €

Namen in cilj
ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA
Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije,
ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in
strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih
gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi de
minimis pod katero se dodeljujejo sredstva društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je
evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve
za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potreb.

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

5.000 €

Namen in cilj
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ
5.815 €

Namen in cilj
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS
POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020.
V sklopu investicijskih vzdrževalnih del so se na Tončkovem domu na Lisci preuredili notranji
nastanitveni prostori v etaži nadstropja in staro stavbno pohištvo se je zamenjalo za novo. S
predvidenim posegom je bila predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično
napeljana nova strojna in elektro instalacija.
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Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od
navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo
nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR in v letu 2022 bodo nastali stroški za izvedbo mehkih
vsebin v znesku 5.815,16 EUR. Prihodki bodo sledili v letu 2022.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0026 LOKALNO JE POVEZOVALNO

100.000 €

Namen in cilj
LOKALNO JE POVEZOVALNO
V kolikor bo LAS Posavje razpisal še zadnji razpis v tem programskem obdobju iz Evropskega
kmetijskega sklada iz naslova CLLD sredstev, potem se bo Občina Sevnica prijavila nanj s
projektom, kjer bo glavna rdeča nit lokalna prehrana in lokalni proizvajalci.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0047 NAMAKANJE

10.000 €

Namen in cilj
NAMAKANJE
V občini Sevnica se je pojavila pobuda o preverbi uvedbe velikih namakalnih sistemov na treh
območjih: Loka-Račica, Šentjur na Polju-Breg in Kompolje-Šmarčna. Na podlagi podane
pobude in predhodno izvedeni analizi se bodo za smiselna območja izdelale idejne zasnove, ki
bodo podlaga za predstavitve lastnikom o možnosti vzpostavitve namakalnih sistemov. Predlog
za uvedbo lokalnega namakalnega sistema se lahko vloži, če pogodbo o namakanju podpišejo
lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč s
predvidenega območja namakalnega sistema. Za podpis služnosti pa je potrebno 100 %
soglasje.
Stanje projekta
V pripravi.

11029003 Zemljiške operacije

2.000 €

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ2.000 €
Namen in cilj
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in
gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in
racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih
postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Stanje projekta
Projekt bo vsakoleten oziroma po potrebi.
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1104 Gozdarstvo

54 . 45 0 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450 €

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

54.450 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl.
US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje
gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega
stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in
bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov
cestnega telesa.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni
plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota
Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi
za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica
načrtuje v letu 2022 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki
so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (54.450,19 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA
166.000 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
40 . 00 0 €
12049001 Oskrba s plinom

40.000 €

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

40.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2022 bo izdelana projektna
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev omrežja plinovoda. (40.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
12 6 .0 0 0 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

126.000 €

OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

100.000 €

Namen in cilj
POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
Občina Sevnica zastavlja koncept investicij v sončne elektrarne na javnih objektih. V letu 2022
Občina Sevnica želi pregledati in predlagati primerne javne objekte in v letu 2022 s pomočjo
Eko sklada ali katerega drugega razpisa tudi izvesti postavitev ene vzorčne sončne elektrarne
na javnem objektu.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

26.000 €

Namen in cilj
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Občinski svet Občine Sevnica je leta 2012 sprejel Lokalni energetski koncept občine Sevnica.
Lokalni energetski koncept občine predstavlja podlago za pripravo razvojnega programa občine
na področju oskrbe in rabe energije, kar je obveznost občine po Energetskem zakonu EZ-I (Ur.
list RS 60/19) in Pravilniku o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta
(Ur. list RS 56/16). Skladno z EZ-1 se LEK sprejme na vsakih deset let, oziroma tudi pogosteje.
Sredstva so namenjena izdelavi Novelacije Lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica.
Občina Sevnica je pristopila h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energije.
Skladno s to konvencijo je potrebno izdelati akcijski načrt, ki bo ravno tako del te postavke.
(26.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
2.094.299 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

2. 0 87 .6 3 4 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.852.634 €

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

5.000 €

Namen in cilj
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so namenjena potrebni podpori priprave projektov ureditev povezovalnih poti ob Savi.
(5.000,00 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

50.000 €

Namen in cilj
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah (lokalne ceste in javne poti). Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi
evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se
urejuje talna signalizacija v okolici šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris
intervencijskih poti itd. V sklopu vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev
signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja
varna vožnja v prometu.
Zaradi potrebe po izdelavi digitalnega katastra vertikalne signalizacije, se v letu 2022 načrtuje
izdelava le te - skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. (50.000 EUR)
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.
18.000 €

Namen in cilj
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
(18.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
100.000 €

Namen in cilj
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura. V skladu s potrebami
se sredstva prerazporejajo znotraj NRPja.
V pripravi.

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

5.000 €

Namen in cilj
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
Sredstva so namenjena potrebni podpori priprave projekta ureditve železniške postaje v Sevnici
(Ministrstvo za infrastrukturo - Direkcija RS za infrastrukturo). (5.000,00 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
120.000 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
Sredstva so namenjena za sofinanciranje Občine Sevnica pri začetku investicije Direkcije RS
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infrastrukturo za ureditev odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino in povečana v zvezi z
investicijo pri OŠ Šentjanž (nov priključek za Češnjice in pokopališče ter avtobusno
postajališče). (120.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

933.821 €

Namen in cilj
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj
gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju
PC smo pristopili k projektu komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. V izvedbi
je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev
poslovne cone z razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena plačilu
pogodbenih obveznosti za gradnjo nadvoza na lokalni cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega
prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter plačilu projektne dokumentacije. Gradnja
nadvoza bo predvidoma zaključena septembra 2022. (1.259.914,19 EUR)
Rekonstrukcije in adaptacije 897.178,35 EUR
Investicijski nadzor 30.643 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000,00 EUR
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH
9.500 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UREDITVIJO PLOČNIKOV V PIJAVICAH
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah. Ureditev križišča v Pijavicah je bila
izvedena v letu 2018, gre za nadaljevanje investicije. Zaradi dotrajanosti in ozkosti je potrebno
rekonstruirati most ter urediti hodnik za pešce s cestiščem skozi naselje v Pijavicah. (9.500
EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

11.104 €

Namen in cilj
SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Gre za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo
makadamskega odseka lokalne ceste Žirovnica - Radež. Zaradi ozkosti cestišča so potrebne
razširitve z ureditvijo odvodnjavanja zalednih kot površinskih voda, ureditev brežin ter sanacijo
cestišča z asfaltacijo (11.104 EUR).
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

20.000 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so namenjena izdelavi projekten dokumentacije za ureditev odseka ceste Blanca Poklek. Načrtuje se razširitev ovinka s sanacijo brežine ter rekonstrukcijo cestišča z ureditvijo
odvodnjavanja (20.000).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

250.000 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib.
160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Izvedba mešane in elektro-kabelske
kanalizacije se izvaja v letu 2021. Predmet izvedbe v letu 2022 je sanacija podpornih zidov,
rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika. (250.000,00 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRHČANJE
20.000 €
Namen in cilj
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Nadaljujejo se sanacije usadov na
vozišču. (20.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

15.700 €

Namen in cilj
SANACIJA MOSTU GRAHOVICA
Sredstva so namenjena plačilu razlike vrednosti projektne dokumentacije, za katero je bila
osnovna pogodba sklenjena v letu 2021. Izdeluje se projektna dokumentacija za sanacijo mostu
Grahovica. Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije
za nov most, z izhodišči zagotoviti prevoznost za vsa vozila ter zagotoviti poplavno varnost
objektov na vplivnem območju. (15.700 EUR).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0005 REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

20.000 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE
Sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
na Telčah. Načrtuje se razširitev cestišča za kar bo potrebna dodatna stabilizacija brežine z
ureditvijo zalednih in površinskih voda (20.000 EUR).
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0015 JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE

29.508 €

Namen in cilj
Planirana so sredstva za posodobitev odseka javne poti v letu 2022 na območju KS Blanca, in
sicer JP 873031 - Tomažev hrib - Priklance.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0034 ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

50.000 €

Namen in cilj
ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA - ŽABJEK
Sredstva so namenjena za sanacijo najbolj poškodovanega odseka lokalne ceste, od križišča z
lokalno cesto Drožanjska - Metni Vrh, v smeri proti Žabjeku. Načrtuje se sanacija posedkov z
izdelavo globinskih sanacij ter asfaltacijo cestišča (50.000).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0035 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

80.000 €

Namen in cilj
UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA
Sredstva so namenjena za ureditev spodnjega odseku ceste od Grahovice (avtobusno
postajališče) v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata
normalno prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se
načrtujejo globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost
cestišča (80.000 EUR).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0036 KROŽNO
SEVNICA

KRIŽIŠČE

NA R2-PRIKLJUČEK

ZA PC
100.000 €

Namen in cilj
KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA
Sredstva so namenjena za sofinanciranje Občine Sevnica pri začetku investicije Direkcije RS
infrastrukturo za gradnjo krožnega križišča na R2-424/1166 Boštanj-Planina, na priključku
lokalne Savske ceste oz. novega nadvoza za PC Sevnica. (100.000,00 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-21-0037
ZABUKOVJE

SANACIJA

CESTE

IN

BREŽINE

PRI

CERKVI
15.000 €

Namen in cilj
SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE
Sredstva so namenjena za naročilo geološko - geomehanskih raziskav in izdelavo geološko
geotehničnega poročila s predlogom sanacije ceste pri cerkvi v Zabukovju (15.000).
Stanje projekta
V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

154.000 €

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ29.000 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2022 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini
Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

120.000 €

Namen in cilj
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva so namenjena za izvedbo novega parkirišča "Pod Vrtačo" za potrebe stanovalcev in
obiskovalce starega mestnega jedra. Predvidena je izvedba novega parkirišča na začetku parka
v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (100.000 EUR)
Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije za nova parkirišča na območju
mesta Sevnica. (20.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
5.000 €

Namen in cilj
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev je dan velik poudarek kohezijskim
programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise CLLD. V okviru
navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
Stanje projekta
V pripravi.
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13029004 Cestna razsvetljava

81.000 €

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

81.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem
vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino
energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2022 pospešeno
menjavala neustrezna svetila. (81.000 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki je predvidena tudi postavitev solarnih svetilk na Škovcu. (6.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

1306 Telekomunikacije in pošta

6. 6 65 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

6.665 €

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

1.456 €

Namen in cilj
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja in druge aktivnosti na tem
področju. (1.456 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

5.209 €

Namen in cilj
PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev,
ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje
izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.
Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne
preobrazbe. (5.209 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.
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14 GOSPODARSTVO

298.449 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 12 0 .4 4 9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

€

120.449 €
15.000 €

Namen in cilj
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih
pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z
namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih.
Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero
se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno
podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023
ni potrebno izvesti.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
60.000 €

Namen in cilj
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči
Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v
nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa
je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za
opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na
ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva
v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala
obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni
potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE
PONUDNIKE
7.000 €
Namen in cilj
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
Ukrep je namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem.
Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti.
Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične
ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato
nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN
POSAVJE
6.816 €
Namen in cilj
RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN
POSAVJE
Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta
''Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje'' v okviru Javnega
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij.
Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop
aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij
in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in
učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške
plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

463 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA
V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih
sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu
(konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-21-0027
POSAVJE

KOORDINACIJA

EVROPSKIH

PROJEKTOV-RRA
19.830 €

Namen in cilj
KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV - RRA
RRA Posavje bo izvajalo koordinacijo vodenja projektov za vse posavske občine in sicer od
oktobra 2021 do decembra 2023 in spremljala projekte v obdobju od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2028,
Občine pa bodo sofinancirale aktivnosti. Pogodba se za Občino Sevnica nanaša na tri projekte
in sicer za Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Komunalno opremljanje v PC Sevnica in
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0028 DIGIVODA

11.340 €

Namen in cilj
DIGIVODA
Občina Sevnica bo skupaj s partnerji oddala vlogo za projekt Digivoda, in sicer na Javni poziv
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v
letu 2021. Vodilni partner projekta bo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V okviru projekta
se namerava vzpostaviti aktivnosti, ki bodo spodbujale varovanje pitne vode, osveščanje,
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edukacije, zaščito zajetja pitne vode v Sevnici itd. Občina Sevnica bo v okviru projekta v letu
2022 izvedla informiranje in obveščanje javnosti, nabavo multimedijske opreme.
Stanje projekta
V pripravi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 17 8 .0 0 0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

€

178.000 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
30.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter
dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in
okolice.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU
TURIZMA
41.000 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
Sredstva se namenijo za nadgradnjo Kolektivne blagovne znamke, zagotovi se nakup opreme
za nove prostore pisarn za turizem ter pripravljati se pričenja izvedbo digitalne promocije v
okviru Strategije turizma.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

5.000 €

Namen in cilj
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
Občina Sevnica bo v okviru že postavljenih postajališč za avtodome pripravila označitveno turistične table.
Stanje projekta
V fazi priprave.

OB110-18-0026
PONUDNIKOV

KOLEKTIVNA

BLAGOVNA

ZNAMKA

TURISTIČNIH
2.000 €

Namen in cilj
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV
Občina skupaj s KŠTM razvija skupno kolektivno blagovno znamko.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-21-0029 VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
100.000 €

Namen in cilj
VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
Občina Sevnica želi vzpostaviti izposojo javnih električnih koles. Za začetek bi se izgradile štiri
točke, kjer bi se vršila izposoja koles. V kolikor bo Občina Sevnica pridobila dodatna sredstva
sofinanciranja projekta preko Eko sklada ali katerega drugega razpisa, bo pristopila k izvedbi.
Stanje projekta
V pripravi.

15
VAROVANJE
DEDIŠČINE

OKOLJA

IN

NARAVNE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

1.288.862 €
1. 2 08 .8 6 2 €
110.190 €
10.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana
podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene
investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (10.000
EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0035 CEROD II.

63.286 €

Namen in cilj
CEROD II.
Občina Sevnica kot družbenica in lastnica podjetja Cerod d.o.o. Novo Mesto mora na podlagi
sklepa Sveta županov z dne 23.9.2021 in na osnovi Sodne poravnave I Cpg 44/2021 z dne
13.10.2021 v pravdi med tožečima strankama Helector in Riko ter toženo stranko Mestna
občina Novo Mesto plačati, na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju
regijskega centra za ravnaje z odpadki Dolenjske in pripadajočih aneksov, zahtevek po sodni
poravnavi v deležu 4,65% celotnega zneska (1.360.991,39 EUR), ki se nanašajo na vtoževani
del po 2. začasni situaciji z dne 7.8.2014, 3. začasni situaciji z dne 28.2.2015 in 4. začasni
situaciji z dne 26.6.2015 projekta Cerod II. ( 63.286,10 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

33.000 €

Namen in cilj
ZBIRNI CENTER SEVNICA
Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena
nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s
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katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo
namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev
ekoloških otokov po občini. Sredstva so predvidena za dokončanje ukrepov zagotavljanja
požarne varnosti na zbirnem centru. (33.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE

3.904 €

Namen in cilj
VARUJ OKOLJE
Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko
obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje uspešno kandidirali za nepovratna
sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve
okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje
ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s
tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v
okviru projekta v letu 2022 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.
Stanje projekta
V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

1.098.672 €
187.330 €

Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, ki ga je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (187.330,37 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

153.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do
centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato
so potrebna večja vzdrževalna dela. (150.000 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so namenjena zagotavljanju nadzora pri izvedbah rekonstrukcij na kanalizacijskem
omrežju. (3.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.
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OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

186.573 €

Namen in cilj
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (186.573,31 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000 €

Namen in cilj
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

35.000 €

Namen in cilj
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Po času obratovanja so na čistilnih
napravah potrebna večja vzdrževalna dela. (35.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

5.000 €

Namen in cilj
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v
mestu Sevnica in Boštanj. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA
SEVNICA
526.768 €
Namen in cilj
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI
Občina Sevnica je pridobila odločitev o podpori št. 6-1-59/Sevnica/0 za operacijo Odvajanje in
čiščenje občina Sevnica - DRR. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni
sektor. V letu se 2022 se načrtuje pridobitev 352.847,60 € evropskih nepovratnih sredstev ter
62.267,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. (535283,32 EUR)
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 5.192 EUR
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Rekonstrukcije in adaptacije 500.162,01 EUR
Investicijski nadzor 15.414,14 EUR
Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

80 . 00 0 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

80.000 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

80.000 €

Namen in cilj
UREJANJE VODOTOKOV
Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so namenjena začetku del za ureditev odvodnje meteorne vode iz zaledja Radne.
(50.000 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija
Del sredstev je namenjenih pripravi projektne dokumentacije za protipoplavne ureditve na
struge Sevnične od Planinske ceste do območja industrijske cone Ines. (30.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
2.639.259 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
95 . 00 0 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

50.000 €

OB110-07-0074 URBANIZEM

50.000 €

Namen in cilj
URBANIZEM
Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo
strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo
projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave
izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in
projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.
Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij
v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih
delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture.
(50.000 EUR)
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. se prilagaja zahtevam v postopkih priprave prostorskih
aktov.
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16029003 Prostorsko načrtovanje

45.000 €

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 €

Namen in cilj
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili
prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb
OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu,
po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
Po sprejemu sprememb OPN, ki je predvidena konec leta 2021, bomo nadaljevali z aktivnostmi
za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)
Stanje projekta
Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN 3 je v izvajanju, v septembru in oktobru 2019
pridobivamo prva mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku prostorskega akta.

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD
10.000 €

Namen in cilj
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca ter Občine Sevnica.
Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve
primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v
neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu
območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta za družbene dejavnosti. DUO
Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za
institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v
skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju
novih nastanitvenih kapacitet.
V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran
izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno,
večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo
podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih
ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje
objektov.
V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove, v letu 2021 je bil izveden
javni posvet in gradivo poslano nosilcem urejanja prostora. Akt bo predvidoma sprejet v letu
2022. (10.000 EUR)
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA

5.000 €

Namen in cilj
OPPN ZD IN LEKARNA
Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih
poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in
dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje
dejavnosti. V letu 2021 so bile izdelane strokovne podlage in gradivo poslano v mnenja
nosilcem urejanja prostora. Postopek priprave akta se bo v letu 2022 nadaljeval. (5.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0038 OPPN TRŽIŠČE

10.000 €

Namen in cilj
OPPN TRŽIŠČE
V letu 2022 je predviden začetek priprave OPPN Tržišče, za katerega je v Občinskem
prostorskem načrtu (OPN) Občine Sevnica potrebno izdelati podrobni prostorski načrt (OPPN) z
oznako "OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče". Občina Sevnica je na predmetnem
območju že odstranila nekaj starih obstoječih objektov in staro stavbo OŠ Tržišče. (10.000
EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

2. 1 12 .2 5 9 €
1.781.048 €
9.000 €

Namen in cilj
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Investicijski nadzor
Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)
Načrti in druga projektna dokumentacija
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja
vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000 €

Namen in cilj
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije
V letu 2003 je bila na občinskem svetu Občine Sevnica potrjena "Strategija vodooskrbe
prebivalcev občine Sevnica". Osnovna usmeritev Strategije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo
s kvalitetno pitno vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne
vodooskrbe v Občini Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
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V
letu
2022 se bo nadaljevalo s povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in
adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA1.574.048 €
Namen in cilj
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA
Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v
Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in
izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni
vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov.
Sredstva so predvidena v letu 2022. (1.172.345,74 EUR).
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.685,37 EUR
Rekonstrukcije in adaptacije 1.526.493,78 EUR
Investicijski nadzor 29.869,02 EUR
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA

48.000 €

Namen in cilj
NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Občina Sevnica vseskozi išče nove vodne vira zaradi nemotenega zagotavljanja oskrbe s pitno
vodo. V letu 2003 je bila na občinskem svetu Občine Sevnica potrjena "Strategija vodooskrbe
prebivalcev občine Sevnica", ki predvideva iskanje novih vodnih vrtin in povezovanje obstoječih
in novih vodovodnih sistemov v omrežja.
Z Geološkim zavodom Slovenije že mnogo let sodelujemo glede iskanja novih vodnih virov. Za
leto 2021 so bila predvidena sredstva za začetek izvedbe nove vodne vrtine (projektna
dokumentacija). V letu 2022 se bo z izvedbo vrtine nadaljevalo. (48.000 EUR)
Stanje projekta
V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

309.350 €
5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela se bodo predvidoma izvajala
več let.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
25.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Občina Sevnica planira v letu 2022 urediti prostor za raztros pepela na pokopališču v Loki in na
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Studencu.
Stanje projekta
Občina Sevnica bo opravljenih ogledih pridobila popise in izbrala izvajalca del.

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

125.000 €

Namen in cilj
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem
gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja je v
celoti predvidena v letu 2022.
Nakup drugega pohištva
Za nemoteno uporabo mrliške vežice je potreben nakup nove opreme.
Stanje projekta
Projekta dokumentacija je izdelana. Na Upravni enoti Sevnica teče postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja.

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V
TRŽIŠČU
74.500 €
Namen in cilj
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
Novogradnje
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok pridobitev gradbenega
dovoljenja se je zaradi podaljšanega postopka na UE Sevnica zaradi priglasitve stranskih
udeležencev zamaknil) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v Tržišču.
Izgradnja je v celoti predvidena v letu 2022.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji žarnega zidu bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Po izgradnji bo potrebno pridobiti PID za namen pridobitve uporabnega dovoljenja.
Stanje projekta
Projekta dokumentacija je izdelana. Na Upravni enoti Sevnica teče postopek pridobitve
gradbenega dovoljenja.

OB110-21-0031 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

49.850 €

Namen in cilj
MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA - NADSTREŠEK
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca dozidave
mrliške vežice Sevnica z nadstreškom. Investicijo v delu sofinancira Krajevna skupnost
Sevnica. Izgradnja je v celoti predvidena v letu 2022/2023, dinamiki izgradnje sledi tudi plačilo.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji nadstreška bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Občina Sevnica bo po usklajeni idejni zasnovi naročila izdelavo celotne dokumentacije za
dozidavo mrliške vežice Sevnica z nadstreškom.
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Stanje projekta
Idejna zasnova za dozidavo nadstreška pri mrliški vežici Sevnica je usklajena med Občino
Sevnica, Krajevno skupnostjo Sevnica in upravljavcem Komunalo d.o.o. Sevnica.

OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA
20.000 €

Namen in cilj
Krajevna skupnost ima rezervirana sredstva za gradnjo nadstreška pri mrliški vežici v Sevnici,
kjer bo nastopala kot sofinancer pri projektu investitorja Občina Sevnica.
Stanje projekta
Idejna zasnova za dozidavo nadstreška pri mrliški vežici Sevnica je usklajena med Občino
Sevnica, Krajevno skupnostjo Sevnica in upravljavcem Komunalo d.o.o. Sevnica.

OB110-21-0045 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE

10.000 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKA VEŽICA ROVIŠČE
Načrti in druga projektna dokumentacija
Občina Sevnica bo po usklajeni idejni zasnovi s KS Studenec in krajani Rovišča naročila
izdelavo celotne dokumentacije za investicijsko vzdrževanje mrliške vežice Rovišče z
vetrolovom.
Stanje projekta
Občina Sevnica bo opravljenih ogledih in usklajeni idejni zasnovi naročila projektno
dokumentacijo.

16039003 Objekti za rekreacijo

21.861 €

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO

21.861 €

Namen in cilj
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (21.861,00 EUR)
PARTICIPATIVNI PRORAČUN:
V zgornji postavki so predvidene naslednje ureditve:
Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu. (3.000 EUR)
Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi. (2.000 EUR)
Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu. (6.021 EUR)
Nakup in postavitev klopi v Loki. (2.040 EUR)
Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju. (8.800 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80 . 00 0 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000 €

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ

80.000 €

Namen in cilj
OBNOVA STANOVANJ
Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki
nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica,
predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno
prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2021 se je izvedla prenova praznega
stanovanja v objektu Krmelj 20 ter prenova bivših prostorov KS Krmelj v stanovanje. V letu 2022
se bo prenova nadaljevala. (80.000 EUR)
Stanje projekta
V izvajanju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
35 2 .0 0 0 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

102.000 €

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV

50.000 €

Namen in cilj
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica bo v letu 2022 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo
izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave
zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Zaradi potreb se bodo izvedle dodatne rušitve na
področju Sevnice, Tržišča in Krmelja. Za namene rušitev bo potrebno izdelati dodatne projekte
za izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja. (50.000 EUR)
Stanje projekta
Izvedba v letu 2022.

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.
52.000 €

Namen in cilj
OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE
V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v
območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2022 so namenjena za asfaltiranje glavne
dostopne ceste do stanovanjskega območja. (50.000 EUR)
Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije je predvidenih 2.000 EUR.
Stanje projekta
V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč

250.000 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

250.000 €

Namen in cilj
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
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Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture
mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo
neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.
Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:
- zemljišče za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- zemljišče v PC Krmelj,
- zemljišče za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- zemljišče pri OŠ Boštanj (uskladitev cene),
- objekt zaradi širitve javne infrastrukture v Boštanju (Boštanj 25) - prvi del kupnine,
- objekt zaradi širitve javne infrastrukture v Tržišču (Tržišče 31) - prvi del kupnine,
- objekt v Sevnici (Trg svobode 41) - prvi del kupnine,
- nakup zemljišč s pripadajočimi objekti ob državni cesti R3 Loka - Račica ter
- zemljišče za infrastrukturo v PC Boštanj pri HE Boštanj.
Stanje projekta
V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.000 €

1702 Primarno zdravstvo

2. 0 00 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.000 €

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

2.000 €

Namen in cilj
NAKUP DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica bo v letu 2022 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah,
ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma
pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
321.360 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20 . 00 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.000 €

OB110-20-0009
SEVNICI

UREDITEV

BRIVSKO

FRIZERSKEGA

SALONA

V

5.000 €

Namen in cilj
UREDITEV BRIVSKO-FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI
Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, katerega je Občina Sevnica v letu 2020 odkupila, z namenom
obogatitve turistično tržne ponudbe. V letu 2021 so bila v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
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ZVKDS-OE Celje ter v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice izvedena konservatorskorestavratorska dela v objektu in opremi.
V letu 2022 bo občina zaključila z dokončno ureditvijo salona in ga dodala v lokalno tržno
ponudbo.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-21-0008 REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

15.000 €

Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije - idejne zasnove za obnovo in
rekonstrukcijo Slomškovega trga v starem mestnem jedru Sevnice, skladno s priporočili ZVKD
OE Celje.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

1803 Programi v kulturi
18039002 Umetniški programi

33 . 00 0 €
25.000 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
25.000 €
KULTURE
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju kulture, ki
jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

18039005 Drugi programi v kulturi

8.000 €

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
7.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici
Sevnica in izposojevališču v Loki pri Zidanem Mostu. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi
potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

1.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena morebitnim investicijam v večnamenskih domovih na območju KS
Tržišče.
Stanje projekta
V pripravi.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

26 8 .3 6 0 €

18059001 Programi športa

268.360 €

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

105.000 €

Namen in cilj
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA - PROJEKTI ZA STABILIZACIJO TERENA
Sredstva se ohranjajo za nujno varnost oziroma za minimalno izvedbo stabilizacije in ureditev
površine z zatravitvijo – 100.000 EUR. Začne se priprava spremembe v smislu prilagoditve
terenu in umeščanje možnih različnih vsebin v prostor.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

3.000 €

Namen in cilj
Sredstva na kontu so zagotovljena za ureditev okolice športnega objekta v Češnjicah. .
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

1.000 €

Namen in cilj
Sredstva se nameni ureditvi nadstrešnice na igrišču. Sredstva na postavki so se povečala za
del sredstev, ki so ostala kot presežek na poslovnem računu KS 31.12.2020 (v znesku 1.000,00
EUR).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
ŠPORTA
9.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju športa, ki
jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN
OBJEKTOV
132.360 €
Namen in cilj
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAVE
Občina bo nadaljevala z nadgradnjo opremljanja igrišč s športno-rekreativno opremo.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledila potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. Pri tem se bodo upoštevali cilji in izvedbeni načrt iz Strategije športa 2020-2029
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(manjše ureditve investicijskega značaja v notranjih športnih objektih, ureditve športnih igrišč,
športnih parkov).
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bo v letu 2022 postavljena ograja za lovljenje
žog v Rovišču pri Studencu ter košarkaški koši na športnem igrišču na Češnjicah. Postavljene
bodo tudi zunanje fitnes naprave ob igrišču v Tržišču ter otroška igrala na Telčah.
Stanje projekta
Projekt se bo izvajal preko celega leta.

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS
BLANCA
1.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za financiranje morebitnih posodobitev na Rekreacijski površini Alojzija
Lenčka Blanca.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS
SEVNICA
2.000 €
Namen in cilj
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana skladno s sklepom sveta KS Sevnica in
dogovorom s strokovnimi službami Občine Sevnica za morebitna potrebna vzdrževanja na
športnih površinah oz. za nakup potrebne opreme.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0039 UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
5.000 €

Namen in cilj
UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
Občina bo nadaljevala urejanje rekreativnih površin ob Savi, skladno s prostorskimi akti,
potrebami uporabnikov in šol ter morebitnimi možnostmi pridobitve dodatnih finančnih sredstev
s strani države in EU.
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, z vsemi popisi del in oceno
vrednosti.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-21-0040 ŠPORTNI PARK KRMELJ

10.000 €

Namen in cilj
ŠPORTNI PARK KRMELJ
Občina bo nadaljevala z umeščanjem športnih objektov na področju Športnega parka v Krmelju,
v sodelovanju s šolo, KS ter uporabniki površin.
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, z vsemi popisi del ter oceno
vrednosti za vsako fazo posebej.
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Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

19 IZOBRAŽEVANJE

2.058.000 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB110-07-0124
PRED.VZGOJE

10 0 .0 0 0 €
100.000 €

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

OBJEKTOV
100.000 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva
namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

1. 9 58 .0 0 0 €
1.953.000 €
400.000 €

Namen in cilj
Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za
izvajanje osnovnošolskega programa. Po predlogih, ki jih na začetku leta za tekoče leto podajo
posamezne osnovne šole, se sredstva namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma
večja dela. Del sredstev bo namenjenih ureditvi in sanaciji igrišč pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE

624.000 €

Namen in cilj
NOVA ŠOLA ANE GALE SEVNICA
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za ostale nepredvidene stroške v
času gradnje.
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in PZI
dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalec bo do 15.12.2021 izdelal DGD
in PZI dokumentacijo z vsemi mnenji in pridobil gradbeno dovoljenje. V letu 2022 bo občina
Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo in
rekonstrukcijo obstoječega objekta. Dela se bodo izvajala dve leti. Projekt bo v višini
1.096.897,26 EUR sofinanciran s strani MIZŠ, sredstva pričakujemo v letu 2023 in 2024.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti in zagotoviti pooblaščeni investicijski nadzor in
koordinatorja za varstvo pri delu.
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NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V letu 2022 bo naročena še projektna dokumentacija za opremo, ki ni obvezna pri pripravi oz.
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradbenih del bo potrebno naročiti tudi
varnostni načrt.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ

40.000 €

Namen in cilj
GRADNJA OŠ KRMELJ
Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z
vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 je bil
izbran izvajalec za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za novo šolo Krmelj. Izbrani izvajalec je
podjetje Savaprojekt Krško d.d.. Pogodba je bila podpisana septembra 2021, rok za izdelavo
dokumentacije z vsemi mnenji pa je 6 mesecev od podpisa pogodbe. Pogodbena vrednost
znaša 109.177,80 EUR z DDV, del pogodbenih obveznosti bo plačan v letu 2021, del pa v letu
2022.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

724.000 €

Namen in cilj
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za ostale nepredvidene stroške v
času gradnje.
REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE
Na podlagi idejne zasnove za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca
(razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov) z vsemi projektnimi pogoji, ki jo je pripravilo
podjetje Boson d.o.o. iz Ljubljane, je Občina Sevnica v letu 2021 objavila javno naročilo za
izdelavo DGD in PZI dokumentacije za dograditev OŠ Blanca in izbrala izvajalca - Savaprojekt
Krško d.d.. Takoj po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo občina Sevnica
objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del in pričela z gradnjo prizidka.
INVESTICIJSKI NADZOR
Skladno z zakonodajo mora občina naročiti in zagotoviti pooblaščeni investicijski nadzor in
koordinatorja za varstvo pri delu.
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
V letu 2022 bo naročena še projektna dokumentacija za opremo, ki ni obvezna pri pripravi oz.
pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom gradbenih del bo potrebno naročiti tudi
varnostni načrt.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-21-0041 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
15.000 €

Namen in cilj
REKONTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
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V letu 2022 bo naročena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Boštanj in
zamenjavo energenta za ogrevanje.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-21-0046 REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ150.000 €
Namen in cilj
REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Zaradi neustreznosti in neprimernosti obstoječih zunanjih športnih površin pri OŠ Milana Majcna
Šentjanž je Občina Sevnica že v letu 2017 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za
gradnjo novega igrišča in zunanjih površin pri šoli (dovoza, parkirišča, otroškega igrišča).
Projekt se z ureditvami navezuje na projekt rekonstrukcije regionalne ceste R3 Tržišče Hotemež, ki ga vodi Direkcija RS za infrastrukturo. Novembra 2018 je projektant Region d.o.o.
iz Brežic zaključil z izdelavo DGD in PZI dokumentacije v skupni vrednosti 9.882,00 EUR.
Občina Sevnica je pridobila gradbeno dovoljenje v mesecu aprilu 2019.
Po projektu je na severnem delu šolskega zemljišča v sredini kompleksa predvidena umestitev
velike ploščadi za športne igre velikosti 38 x 24 m (mali nogomet, košarka, rokomet), tekaška
steza okoli ploščadi dolžine 130 m z dvema progama in stezo za tek na 60 m. Z ureditvijo
športnih površin je predvidena ukinitev dela javne poti OŠ Šentjanž – Češnjice, ki poteka po
sredini območja, in njena prestavitev na obstoječo makadamsko pot. Gradnja nove,
prestavljene javne poti je predmet projekta rekonstrukcije regionalne ceste. Med stavbo
osnovne šole in športnimi površinami je predvidena ureditev tlakovanih površin in otroškega
igrišča z igrali. V letu 2022 je predviden začetek del, ki pa je vsekakor odvisen od začetka del
na cesti Šentjanž - Glino.
Stanje projekta
V pripravi.

19039002 Glasbeno šolstvo

5.000 €

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.
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PRILOGA 1
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2022

zap. št.

vrsta
nepremičnine

šifra in ime k.o.

parcelna
številka /
del stavbe

okvirna
površina
nepremičnine

predvidena
sredstva
(EUR)

Opomba

1381 Boštanj
1.

zemljišče

1381 Boštanj

890/22

375

563

2.

zemljišče

1381 Boštanj

890/24

359

539

3.

zemljišče

1381 Boštanj

890/27

302

453

4.

zemljišče

1381 Boštanj

890/30

40

60

5.

zemljišče

1381 Boštanj

890/32

75

113

6.

zemljišče

1381 Boštanj

890/35

516

774

7.

zemljišče

1381 Boštanj

890/38

776

1.164

8.

zemljišče

1381 Boštanj

970/2

48

480

9.

zemljišče

1381 Boštanj

971/2

14

140

10.

zemljišče

1381 Boštanj

986/4

13

130

11.

zemljišče

1381 Boštanj

996/2

17

26

12.

zemljišče

1381 Boštanj

997/2

253

380

13.

zemljišče

1381 Boštanj

998/2

40

60

14.

zemljišče

1381 Boštanj

998/3

46

69

15.

zemljišče

1381 Boštanj

999/4

60

90

16.

zemljišče

1381 Boštanj

1000/2

48

72

17.

zemljišče

1381 Boštanj

1002/4

19

29

18.

zemljišče

1381 Boštanj

1002/5

31

47

19.

zemljišče

1381 Boštanj

1002/7

52

78

20.

zemljišče

1381 Boštanj

328/2

51

510

21.

zemljišče

1381 Boštanj

329/10

33

330

22.

zemljišče s
stavbo

1381 Boštanj

403/3

231

20.000

objekt na naslovu Boštanj 25, p.
Boštanj - prvi del kupnine

23.

zemljišče

1381 Boštanj

848/9

169

1.183

JP 872121 Apnenik (reber)

24.

zemljišče

1381 Boštanj

290/10

584

7.008

25.

zemljišče

1381 Boštanj

295/12

316

3.792

26.

zemljišče

1381 Boštanj

295/38

86

1.032

27.

zemljišče

1381 Boštanj

295/40

129

1.548

28.

zemljišče

1381 Boštanj

295/41

54

648

29.

zemljišče

1381 Boštanj

295/42

983

11.796

30.

zemljišče

1381 Boštanj

295/44

106

1.272

31.

zemljišče

1381 Boštanj

3768

2.212

26.544

JP 872072 Apnenik - Gunte; JP
872071 Boštanj (Graščina) Apnenik

pločnik ob LC 372342 Boštanj Dolenji Boštanj

zemljišče za infrastrukturo v PC pri
HE Boštanj

1389 Goveji Dol
32.

zemljišče

1389 Goveji Dol

971/29

1.834

18.083

33.

zemljišče

1389 Goveji Dol

971/30

50

493

zemljišče za infrastrukturno
ureditev PC Krmelj

1386 Kal
34.

zemljišče

1386 Kal

280/13

526

789

35.

zemljišče

1386 Kal

280/16

726

1.089

36.

zemljišče

1386 Kal

280/19

150

225

37.

zemljišče

1386 Kal

281/15

757

1.136

38.

zemljišče

1386 Kal

281/18

737

1.106

39.

zemljišče

1386 Kal

281/21

803

1.205

40.

zemljišče

1386 Kal

281/24

676

1.014

41.

zemljišče

1386 Kal

941/2

422

633

42.

zemljišče

1386 Kal

1000/2

309

464

43.

zemljišče

1386 Kal

1003/2

437

656

44.

zemljišče

1386 Kal

1004/2

621

932

45.

zemljišče

1386 Kal

1007/2

72

108

46.

zemljišče

1386 Kal

1013/2

151

227

47.

zemljišče

1386 Kal

1014/2

41

62

48.

zemljišče

1386 Kal

1015/4

216

324

49.

zemljišče

1386 Kal

1023/2

184

276

50.

zemljišče

1386 Kal

1024/2

1.013

1.520

51.

zemljišče

1386 Kal

1025/2

34

51

52.

zemljišče

1386 Kal

1026/2

5

8

53.

zemljišče

1386 Kal

2027/2

144

216

54.

zemljišče

1386 Kal

1038/4

1.131

1.697

55.

zemljišče

1386 Kal

1096/4

24

36

56.

zemljišče

1386 Kal

1096/5

10

15

57.

zemljišče

1386 Kal

1097/1

210

315

58.

zemljišče

1386 Kal

1103/4

28

42

59.

zemljišče

1386 Kal

1105/6

229

344

60.

zemljišče

1386 Kal

282/2

2.634

3.951

61.

zemljišče

1386 Kal

319/2

1.319

1.979

62.

zemljišče

1386 Kal

325/2

305

458

63.

zemljišče

1386 Kal

327/2

33

50

64.

zemljišče

1386 Kal

328/2

1.141

1.712

65.

zemljišče

1386 Kal

329/2

778

1.167

66.

zemljišče

1386 Kal

846/4

778

1.167

67.

zemljišče

1386 Kal

847/2

705

1.058

JP 595469 Bransko; LC 372291
Šentjanž - Štajngrob - Kal pri
Krmelju- Svinjsko- Veliki Cirnik; LC
372501 Osredek pri Krmelju - Kal
pri Krmelju

LC 372291 Šentjanž - Štajngrob Kal pri Krmelju- Svinjsko- Veliki
Cirni

1374 Krajna Brda
68.

zemljišče

1374 Krajna Brda

40/5

127

191

69.

zemljišče

1374 Krajna Brda

40/8

96

672

70.

zemljišče

1374 Krajna Brda

41/2

42

63

71.

zemljišče

1374 Krajna Brda

41/3

63

441

72.

zemljišče

1374 Krajna Brda

42/2

168

252

73.

zemljišče

1374 Krajna Brda

42/4

28

196

74.

zemljišče

1374 Krajna Brda

42/6

77

539

75.

zemljišče

1374 Krajna Brda

171/4

53

371

76.

zemljišče

1374 Krajna Brda

171/7

53

80

77.

zemljišče

1374 Krajna Brda

172/3

475

713

78.

zemljišče

1374 Krajna Brda

175/2

256

384

79.

zemljišče

1374 Krajna Brda

175/4

109

164

80.

zemljišče

1374 Krajna Brda

176/2

565

3.955

81.

zemljišče

1374 Krajna Brda

181/1

74

518

LC 372141 Kladje - Krajna Brda Blanca; JP 872931 Krajna Brda, h.
št. 7; JP 872921 Krajna Brda, h. št.
12

1396 Krsinji Vrh
82.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1512/2

70

105

83.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1512/3

52

78

84.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1519/4

263

395

85.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1519/5

90

135

86.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1631/2

66

462

87.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1771/6

59

413

88.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1787/6

265

1.855

89.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1787/9

5

35

90.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1828/2

129

194

91.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1829/2

284

426

92.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1835/2

680

1.020

93.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1269/2

11

17

94.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1318/2

67

101

95.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1329/2

60

90

96.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1331/2

304

2.128

97.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1331/3

131

197

98.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1334/3

826

1.239

99.

zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1335/3

618

927

100. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1336/3

108

162

101. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1341/2

536

804

102. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1341/3

166

249

103. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1342/5

456

684

LC 372261 Slančji Vrh - Krsinji Vrh
- (o.m. Sevnica - Škocjan) -Gornja
Stara vas;

LC 372261 Slančji Vrh - Krsinji Vrh
- (o.m. Sevnica - Škocjan) -Gornja
Stara vas; JP 595781 Krsinji Vrh h.
št. 29

104. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1342/7

47

71

105. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1345/4

30

45

106. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1345/6

359

2.513

107. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1346/2

454

681

108. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1432/2

113

791

109. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1434/2

50

350

110. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1450/5

481

722

111. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1994

50

350

112. zemljišče

1396 Krsinji Vrh

1996

20

140

LC 372261 Slančji Vrh - Krsinji Vrh
- (o.m. Sevnica - Škocjan) -Gornja
Stara vas; JP 595781 Krsinji Vrh h.
št. 29

1366 Ledina
113. zemljišče

1366 Ledina

414/2

8

12

114. zemljišče

1366 Ledina

414/3

7

11

115. zemljišče

1366 Ledina

416/2

108

503

116. zemljišče

1366 Ledina

423/2

97

146

117. zemljišče

1366 Ledina

459/2

2

14

118. zemljišče

1366 Ledina

459/3

25

175

119. zemljišče

1366 Ledina

459/4

3

21

120. zemljišče

1366 Ledina

461/4

30

210

121. zemljišče

1366 Ledina

461/6

12

84

122. zemljišče

1366 Ledina

462/2

12

84

123. zemljišče

1366 Ledina

492/2

17

119

124. zemljišče

1366 Ledina

494/2

59

413

125. zemljišče

1366 Ledina

506/5

52

364

126. zemljišče

1366 Ledina

509/2

2

14

127. zemljišče

1366 Ledina

520/2

57

86

128. zemljišče

1366 Ledina

520/3

11

17

129. zemljišče

1366 Ledina

521/2

74

111

130. zemljišče

1366 Ledina

522/2

59

89

131. zemljišče

1366 Ledina

523/2

125

875

132. zemljišče

1366 Ledina

1923

28

196

133. zemljišče

1366 Ledina

1925

40

280

134. zemljišče

1366 Ledina

1927

26

182

135. zemljišče

1366 Ledina

1929

20

140

JP 594751 Ledina - Zleteče - Križ

1391 Log
136. zemljišče

1391 Log

2333/8

1.528

10.696

137. zemljišče

1391 Log

2333/13

1.585

11.095

138. zemljišče

1391 Log

2333/25

137

959

ureditev komunalnega koridorja v
PC Radna

1364 Loka pri Zidanem Mostu
139.

zemljišče s
stavbo

1364 Loka pri Zidanem Mostu

*73

560

24.351

140.

zemljišče s
stavbo

1364 Loka pri Zidanem Mostu

469/1

43

430

zemljišče za rekonstrukcijo JP
873872 Dobrava - Račica (objekt
na naslovu Račica 5, p. Loka pri
Zidanem Mostu in gospodarsko
poslopje)

2662 Malkovec
141. zemljišče

2662 Malkovec

3719/3

58

406

142. zemljišče

2662 Malkovec

3719/5

102

714

zemljišče za ureditev otroškega
igrišča na Škovcu
JP 595921 Kaplja vas - Škovec Tržišče

1362 Okroglice
143. zemljišče

1362 Okroglice

348/5

212

318

144. zemljišče

1362 Okroglice

348/7

58

87

145. zemljišče

1362 Okroglice

371/4

13

20

146. zemljišče

1362 Okroglice

378/9

108

162

147. zemljišče

1362 Okroglice

378/10

154

231

148. zemljišče

1362 Okroglice

583/2

66

462

149. zemljišče

1362 Okroglice

584/2

175

1.225

150. zemljišče

1362 Okroglice

585/2

56

84

151. zemljišče

1362 Okroglice

585/3

36

54

152. zemljišče

1362 Okroglice

588/3

35

53

153. zemljišče

1362 Okroglice

588/4

7

11

154. zemljišče

1362 Okroglice

598/3

25

38

155. zemljišče

1362 Okroglice

607/2

135

203

156. zemljišče

1362 Okroglice

2158/1

69

483

5/4

203

1.421

zemljišče za vodohran Leskovec

30.000

zemljišče za kulturno dvorano (prvi
del kupnine)

LC 372031 Breg - Okroglice; LC
200051 Blatnik - Lokavec Lovrenc - Okroglice

1385 Podboršt
157. zemljišče

1385 Podboršt
1379 Sevnica

zemljišče s
158.
stavbo

1379 Sevnica

497/2

395

159. zemljišče

1379 Sevnica

497/5

632

1393 Studenec
160. zemljišče

1393 Studenec

718/25

1.391

2.087

161. zemljišče

1393 Studenec

1677/2

10

70

162. zemljišče

1393 Studenec

1681/2

19

133

163. zemljišče

1393 Studenec

1683/2

81

567

164. zemljišče

1393 Studenec

1696/4

6

42

165. zemljišče

1393 Studenec

1696/6

3

21

166. zemljišče

1393 Studenec

1697/1

35

245

167. zemljišče

1393 Studenec

1699/2

34

238

168. zemljišče

1393 Studenec

1701/4

58

406

169. zemljišče

1393 Studenec

1702/2

52

364

170. zemljišče

1393 Studenec

1703/2

27

189

JP 595083 Studenec - Gornja
Reženca; JP 595085 Studenec, h.
št. 65

171. zemljišče

1393 Studenec

1703/6

125

875

172. zemljišče

1393 Studenec

1703/7

4

28

173. zemljišče

1393 Studenec

1704/6

25

175

174. zemljišče

1393 Studenec

1704/7

4

28

175. zemljišče

1393 Studenec

1712/5

12

84

176. zemljišče

1393 Studenec

1712/7

28

196

177. zemljišče

1393 Studenec

1714/2

4

28

178. zemljišče

1393 Studenec

1730/2

22

154

179. zemljišče

1393 Studenec

2591/338

18

126

180. zemljišče

1393 Studenec

2591/340

45

315

181. zemljišče

1393 Studenec

2591/341

142

213

182. zemljišče

1393 Studenec

2591/344

30

45

183. zemljišče

1393 Studenec

2591/347

473

710

184. zemljišče

1393 Studenec

2653/13

152

1.064

185. zemljišče

1393 Studenec

2653/15

459

3.213

186. zemljišče

1393 Studenec

2653/17

632

4.424

187. zemljišče

1393 Studenec

2197/2

439

659

JP 595083 Studenec - Gornja
Reženca; JP 595085 Studenec, h.
št. 65

JP 594981 Ponikve pri Studencu,
h. št. 15

1395 Telče
188. zemljišče

1395 Telče

1596/2

11

17

189. zemljišče

1395 Telče

1596/3

23

35

190. zemljišče

1395 Telče

1597/5

43

65

191. zemljišče

1395 Telče

1599/5

251

377

192. zemljišče

1395 Telče

1599/7

11

17

193. zemljišče

1395 Telče

1599/9

952

1.428

194. zemljišče

1395 Telče

1599/12

8

12

195. zemljišče

1395 Telče

1601/4

237

356

196. zemljišče

1395 Telče

1601/6

196

294

197. zemljišče

1395 Telče

1607/2

9

14

198. zemljišče

1395 Telče

1627/4

13

20

199. zemljišče

1395 Telče

1627/5

6

9

200. zemljišče

1395 Telče

1628/2

888

1.332

201. zemljišče

1395 Telče

1628/4

61

92

202. zemljišče

1395 Telče

1630/2

62

93

203. zemljišče

1395 Telče

1631/2

324

486

204. zemljišče

1395 Telče

1632/2

265

398

205. zemljišče

1395 Telče

1639/2

10

15

206. zemljišče

1395 Telče

1781/2

733

1.100

207. zemljišče

1395 Telče

1782/2

14

21

208. zemljišče

1395 Telče

1854/2

14

21

LC 372232 Telče - Laze pri
Boštanju

209. zemljišče

1395 Telče

1865/2

48

72

210. zemljišče

1395 Telče

1869/2

19

29

211. zemljišče

1395 Telče

1874/2

743

1.115

212. zemljišče

1395 Telče

1877/2

59

89

213. zemljišče

1395 Telče

1972/2

454

681

214. zemljišče

1395 Telče

1976/3

470

705

215. zemljišče

1395 Telče

1976/6

28

42

216. zemljišče

1395 Telče

1984/1

528

792

217. zemljišče

1395 Telče

1984/4

26

39

LC 372232 Telče - Laze pri
Boštanju

1397 Tržišče
zemljišče s
218.
stavbo

1397 Tržišče

*87

212

219. zemljišče

1397 Tržišče

1718

273

220. zemljišče

1397 Tržišče

1720

270

730/1

39.000

rekonstrukcija LC 372231 Tržišče Malkovec - Slančji Vrh - Telče
(objekt na naslovu Tržišče 31, p.
Tržišče) - drugi del kupnine

132

924

LC 372331 Boštanj - Vrh pri
Boštanju - Brezovec in JP 872321

1390 Vrh
221. zemljišče

1390 Vrh
1373 Žigrski Vrh

222. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

937/2

181

1.267

223. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

954/4

282

423

224. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

958/2

334

501

225. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

963/2

157

236

226. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

965/4

403

605

227. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1388/4

262

393

228. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1388/6

8

12

229. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1409/4

51

77

230. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1410/2

55

83

231. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1410/3

30

45

232. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1411/4

45

68

233. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1418/3

358

537

234. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1418/5

119

179

235. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1418/8

95

143

236. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1418/10

134

201

237. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1425/4

403

605

238. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1426/2

10

15

239. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1436/4

31

47

240. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1436/5

276

414

241. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1437/2

263

395

242. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1442/4

19

29

243. zemljišče

1373 Žigrski Vrh

1443/4

45

68

56.250

307.915

SKUPAJ

JP 596190 Stržišče - Čanje;
JP 873070 Čanje h.št. 19

JP 872974 Gabrje - Sv.Neža

PRILOGA 2
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022

2. Načrt razpolaganja z zemljišči
šifra in ime k.o.

zap. št.

parc. št.

površina (m2)

orientacijska vrednost
nepremičnine

1377 Blanca
1.

1377

Blanca

557/8

1764

28.224

2.

1377

Blanca

557/10

5287

84.592

3.

1377

Blanca

557/12

2873

45.968

4.

1377

Blanca

100/2

618

637

1381 Boštanj
5.

1381

Boštanj

300/18

2212

22.120

6.

1381

Boštanj

1006/8

19

190

7.

1381

Boštanj

1006/11

36

54

8.

1381

Boštanj

1032/8

160

4.160

9.

1381

Boštanj

1032/12

442

11.492

10.

1381

Boštanj

1032/65

192

4.992

11.

1381

Boštanj

1032/67

266

6.916

12.

1381

Boštanj

1032/70

24

624

13.

1381

Boštanj

1032/73

747

19.422

1378 Brezovo
14.

1378

Brezovo

977/45

400

412

15.

1378

Brezovo

977/47

64

66

16.

1378

Brezovo

977/48

827

852

1389 Goveji Dol
17.

1389

Goveji Dol

1000/20

855

13227

18.

1389

Goveji Dol

1000/28

534

8261

19.

1389

Goveji Dol

988/1

1387

13.731

1598/6

77

116

55/1

1.600

25.600

387/6

409

614

1386 Kal
20.

1386

Kal
1382 Kompolje

21.

1382

Kompolje
1374 Krajna Brda

22.

1374

Krajna Brda
1396 Krsinji Vrh

23.

1396

Krsinji Vrh

1955/5

28

42

24.

1396

Krsinji Vrh

1955/21

4

6

25.

1396

Krsinji Vrh

1961/3

115

173

1366 Ledina
26.

1366

Ledina

1500/2

43

65

27.

1366

Ledina

1500/3

5

35

28.

1366

Ledina

1500/7

76

532

29.*

1366

Ledina

268

48477

30.*

1366

Ledina

270

11543

31.*

1366

Ledina

271

1439

32.*

1366

Ledina

272/2

5640

33.*

1366

Ledina

273

7283

34.*

1366

Ledina

278/1

273

35.*

1366

Ledina

278/2

507

36.*

1366

Ledina

279

3097

37.*

1366

Ledina

*62

72

38.*

1366

Ledina

*63

36

39.*

1366

Ledina

*64

216

2312/68

1536

1.889

826/8

27

28

3874/4

81

567

7.501

1391 Log
40.

1391

Log

1364 Loka pri Zidanem Mostu
41.

1364

Loka pri Zidanem Mostu
2662 Malkovec

42.

2662

Malkovec
1362 Okroglice

43.

1362

Okroglice

1465/3

124

186

44.

1362

Okroglice

1472/3

101

707

45.

1362

Okroglice

1472/5

14

98

46.

1362

Okroglice

1472/6

268

1.330

47.

1362

Okroglice

1472/8

19

29

48.

1362

Okroglice

1472/9

71

107

1375 Selce
49.

1375

Selce

179/2

1236

913

50.

1375

Selce

179/3

2623

976

51.

1375

Selce

238

38

5

52.

1375

Selce

239

24

3

1379 Sevnica
53.

1379

Sevnica

926/41

572

5.720

54.

1379

Sevnica

926/38

1132

11.320

55.

1379

Sevnica

926/27

318

3.180

56.

1379

Sevnica

911/2

107

1.070

1393 Studenec
57.

1393

Studenec

1038

1593

784

58.

1393

Studenec

2669/59

67

469

59.

1393

Studenec

2669/61

158

1.106

60.

1393

Studenec

2669/62

108

756

61.

1393

Studenec

2669/63

133

931

62.

1393

Studenec

2669/64

9

63

63.

1393

Studenec

2669/65

33

231

64.

1393

Studenec

2673/17

346

346

1381 Šmarje
65.

1381

Šmarje

14/6

827

20.675

66.

1381

Šmarje

13/4

528

13.200

1395 Telče
67.

1395

Telče

2829/3

112

168

68.

1395

Telče

2829/7

22

33

1390 Vrh
69.

1390

Vrh

2312/6

334

2.338

70.

1390

Vrh

2313/2

97

679

1373 Žigrski Vrh
71.

1373

Žigrski Vrh

1631/4

205

1.435

72.

1373

Žigrski Vrh

1631/7

156

234

73.

1373

Žigrski Vrh

1613/5

284

859

74.

1373

Žigrski Vrh

1613/9

352

528

75.

1373

Žigrski Vrh

1614/1

91

137

76.

1373

Žigrski Vrh

1614/3

130

195

77.

1373

Žigrski Vrh

1614/6

208

312

106.680

374.231

SKUPAJ
* - predmet prodaje je solastniški delež

3. Načrt razpolaganja s stavbami
zap. št.

naslov

ID oznaka

površina (m2)

namen

orientacijska vrednost
nepremičnine

1.

Naselje heroja
Maroka 25, 8290
Sevnica

1379-1116-2

62,70

stanovanje s
kletjo

63.136

SKUPAJ 3.

SKUPAJ 2. in 3.

63

63.136

437.367

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE

.
.
.

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

20.046.818,84
19.918.563,65
19.918.563,65

20.551.713,89
20.453.953,96
20.453.953,96

23.855.370,79
23.758.687,44
23.758.687,44

116,07
116,16
116,16

18.709.453,73

20.453.953,96

23.758.687,44

116,16

683.000,00

0,00

2.750.000,00

-

500101

DOLGOROčNI KREDIT

500307

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

700020

Dohodnina - občinski vir

703000
703001
703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

378.255,51

378.000,00

378.000,00

100,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

393.029,03

380.000,00

380.000,00

100,00

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1.317,15

1.000,00

1.000,00

100,00

703100

Davek na vodna plovila

1.038,35

1.000,00

1.000,00

100,00

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

1,89

0,00

0,00

-

703200

Davek na dediščine in darila

52.678,61

45.000,00

40.000,00

88,89

703202

zamudne obresti od davka na dediščine in darila

318,27

0,00

0,00

-

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

42.782,38

28.000,00

28.000,00

100,00

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

126.802,42

100.000,00

100.000,00

100,00

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704704

Turistična taksa

704706
704707
704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099

Drugi davki

710004

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

61.219,40

0,00

0,00

-

13.010.335,00

13.080.003,00

13.290.344,00

101,61

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

23.418,72

20.000,00

20.000,00

100,00

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

10.511,59

10.000,00

10.000,00

100,00

19,20

10,00

10,00

100,00

-59,27

0,00

0,00

-

11.245,82

5.000,00

5.000,00

100,00

0,05

2,00

2,00

100,00

293.154,90

290.000,00

290.000,00

100,00

6.064,04

3.000,00

3.300,00

110,00

Občinske takse od pravnih oseb

3.735,93

3.500,00

3.500,00

100,00

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

1.960,00

1.000,00

2.000,00

200,00

38.000,85

26.000,00

26.000,00

100,00

4.336,20

1.000,00

1.000,00

100,00

700.000,00

0,00

0,00

-
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710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

710304

Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.

710305

Prihodki od zakupnin

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

710399

Drugi prihodki od premoženja

711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

711120

Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)

712001

Globe za prekrške

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

713099

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
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11

30.683,01

30.000,00

55.750,00

185,83

115.946,58

110.000,00

122.100,00

111,00

1.031.920,50

1.000.000,00

896.289,00

89,63

9.761,34

6.000,00

6.000,00

100,00

2.822,77

2.000,00

2.000,00

100,00

29.695,90

20.000,00

20.000,00

100,00

532.646,84

530.000,00

530.000,00

100,00

699,04

700,00

700,00

100,00

11.503,27

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

6.320,01

4.500,00

4.500,00

100,00

21.833,59

12.500,00

12.500,00

100,00

360,00

300,00

300,00

100,00

2.099,01

1.000,00

1.000,00

100,00

Drugi prihodki od prodaje

25.029,47

22.000,00

22.000,00

100,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

19.500,00

10.000,00

10.000,00

100,00

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

313.339,57

243.732,00

243.732,00

100,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

122.099,18

70.000,00

70.000,00

100,00

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

169.209,17

170.000,00

170.000,00

100,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

0,00

22.063,00

22.063,00

100,00

714121

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla

0,00

8.769,36

8.769,36

100,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

48.854,93

55.937,76

68.756,21

122,92

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

27.403,00

20.000,00

60.000,00

300,00

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

19.400,56

25.000,00

15.000,00

60,00

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

76.798,79

305.000,00

230.000,00

75,41

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

0,00

0,00

123.999,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

740019

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

Stran 2 od 59

49.606,53

406.748,93

490.209,02

120,52

192.377,43

106.522,00

94.377,00

88,60

0,00

1.097.244,00

1.108.808,00

101,05
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740100
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6.377,20

5.000,00

5.000,00

100,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

0,00

260.577,53

187.399,00

71,92

741300

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada

0,00

186.896,00

0,00

0,00

741301

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz
kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020

0,00

1.338.848,38

1.838.179,85

137,30

TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE

10.778,00

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

2.155,60

0,00

0,00

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

8.622,40

0,00

0,00

-

15.566,90

0,00

0,00

-

3.113,38

0,00

0,00

-

12.453,52

0,00

0,00

-

OB110-16-0044

POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA

OB110-16-0046
740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020
RIBA JE IN

8.128,72

0,00

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

2.032,18

0,00

0,00

-

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

OB110-17-0038

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

OB110-17-0044
740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

OB110-18-0027
500307
OB110-19-0004
740001

6.096,54

0,00

0,00

-

25.033,59

0,00

0,00

-

6.258,40

0,00

0,00

-

18.775,19

0,00

0,00

-

SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA

203.250,00

0,00

0,00

-

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

203.250,00

0,00

0,00

-

RIBE NA NAVAROVARSTVENEM OBMOČJU

119.047,40

0,00

0,00

-

29.761,85

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020

89.285,55

0,00

0,00

-

OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ

79.917,57

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

79.917,57

0,00

0,00

-

OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE

78.954,91

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

78.954,91

0,00

0,00

-

SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU

84.581,58

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

84.581,58

0,00

0,00

-

RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA

75.159,12

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

75.159,12

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL

96.251,17

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

96.251,17

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH

99.510,30

0,00

0,00

-

NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI

99.510,30

0,00

0,00

-

OBNOVITEV VODOVODA SVETI ROK

45.205,57

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

45.205,57

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE - PRVOMAJSKA ULICA

267.725,09

0,00

0,00

-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

267.725,09

0,00

0,00

-

KS BLANCA

2.921,90
2.921,90

2.891,35
2.891,35

2.503,35
2.503,35

86,58
86,58

.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

240,00

450,00

300,00

66,67

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

126,00

126,00

0,00

0,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

144,00

112,00

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

KS BOŠTANJ

5001
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714100

Drugi nedavčni prihodki

Stran 4 od 59

2.411,90

2.203,35

2.203,35

100,00

100.800,68
100.800,68

82.501,62
82.501,62

84.600,00
84.600,00

102,54
102,54

604,15

600,00

600,00

100,00

62.549,86

68.000,00

71.000,00

104,41

1.107,29

0,00

0,00

-

132,61

0,00

0,00

-

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

Opis

3

4

5

6

7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

10.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

23.254,00

10.901,62

10.000,00

91,73

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

3.152,77

0,00

0,00

-

KS KRMELJ

741,53
741,53

300,00
300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

250,00

300,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00

-

405,00

0,00

0,00

-

18,53

0,00

0,00

-

7.083,36
7.083,36

3.087,06
3.087,06

1.900,00
1.900,00

61,55
61,55

2.512,11

1.900,00

1.900,00

100,00

5002
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS LOKA

5003
.
713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

388,77

0,00

0,00

-

714100

Drugi nedavčni prihodki

437,06

437,06

0,00

0,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

2.607,94

750,00

0,00

0,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS PRIMOŽ

5004
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

KS SEVNICA

5005
.
714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

KS STUDENEC

5006
.
713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

KS ŠENTJANŽ

5007
.

1.137,48

0,00

0,00

-

2.153,94
2.153,94

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

100,00
100,00

2.153,94

1.920,00

1.920,00

100,00

1.344,06
1.344,06

0,00
0,00

0,00
0,00

-

1.344,06

0,00

0,00

-

61,00
61,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

61,00

0,00

0,00

-

9.011,65
9.011,65

5.560,00
5.560,00

5.560,00
5.560,00

100,00
100,00

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

3.103,50

3.960,00

3.960,00

100,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.410,00

1.600,00

1.600,00

100,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

849,40

0,00

0,00

-
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3.648,75

0,00

0,00

-

3.113,40
3.113,40

50,00
50,00

0,00
0,00

0,00
0,00

550,00

0,00

0,00

-

713099

Drugi prihodki od prodaje

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

2.563,40

50,00

0,00

0,00

KS ZABUKOVJE

523,67
523,67

1.449,90
1.449,90

200,00
200,00

13,79
13,79

150,00

200,00

200,00

100,00

73,67

0,00

0,00

-

300,00

1.249,90

0,00

0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

5009
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713099

Drugi prihodki od prodaje

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

KS DOLNJE BREZOVO

5010
.
714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

ODHODKI
OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

1000
01

500,00

0,00

0,00

-

18.109.416,15
62.769,14
62.769,14

22.290.382,29
77.000,00
77.000,00

23.855.370,79
126.960,00
126.960,00

107,02
164,88
164,88

0101

Politični sistem

62.769,14

77.000,00

126.960,00

164,88

01019001

Dejavnost občinskega sveta

62.769,14

77.000,00

77.000,00

100,00

Stroški dela občinskega sveta

38.819,10

48.000,00

48.000,00

100,00

38.819,10

48.000,00

48.000,00

100,00

38.819,10

48.000,00

48.000,00

100,00

4.894,41

6.000,00

6.000,00

100,00

4.894,41

6.000,00

6.000,00

100,00

4.894,41

6.000,00

6.000,00

100,00

19.055,63

23.000,00

23.000,00

100,00

19.055,63

23.000,00

23.000,00

100,00
100,00

01101
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Sejnine delovnih teles občinskega sveta

01104
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Delovanje političnih strank

01105
.
412000
01019002
01111

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19.055,63

23.000,00

23.000,00

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0,00

0,00

49.960,00

-

Materialni stroški Občinske volilne komisije

0,00

0,00

40.320,00

-
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0,00

0,00

40.320,00

-

0,00

0,00

9.000,00

-

402009

Izdatki za reprezentanco

0,00

0,00

350,00

-

402099

Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

330,00

-

402206

Poštnina in kurirske storitve

0,00

0,00

8.800,00

-

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

0,00

0,00

21.840,00

-

Najem prostorov za volitve

0,00

0,00

2.230,00

-

0,00

0,00

2.230,00

-

01112
.
402600
01113

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

0,00

0,00

2.230,00

-

Operativni odhodki Občinske volilne komisije

0,00

0,00

7.410,00

-

0,00

0,00

7.410,00

-

Plačila avtorskih honorarjev

0,00

0,00

7.410,00

-

3.472,77
3.472,77

9.290,00
9.290,00

9.290,00
9.290,00

100,00
100,00

3.472,77

9.290,00

9.290,00

100,00

.
402901

02

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

3.472,77

9.290,00

9.290,00

100,00

Stroški dela Nadzornega odbora

2.543,05

3.850,00

3.850,00

100,00

2.543,05

3.850,00

3.850,00

100,00

2.543,05

3.850,00

3.850,00

100,00

0,00

150,00

150,00

100,00

0,00

150,00

150,00

100,00

2000

02201
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Stroški prevoza Nadzornega odbora

02203
.
402402

Stroški prevoza v državi
Delovanje Nadzornega odbora

02204
.
402905

Sejnine udeležencem odborov

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

01

ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

3000

Dejavnost župana in podžupanov

01019003
01301

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

Stran 7 od 59

0,00

150,00

150,00

100,00

929,72

5.290,00

5.290,00

100,00

929,72

5.290,00

5.290,00

100,00

929,72

5.050,00

5.050,00

100,00

0,00

240,00

240,00

100,00

221.677,55
157.093,64

328.168,97
175.648,00

433.070,15
175.648,00

131,97
100,00

157.093,64

175.648,00

175.648,00

100,00

157.093,64

175.648,00

175.648,00

100,00

64.918,74

65.698,00

65.698,00

100,00
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64.918,74

65.698,00

65.698,00

100,00

40.491,44

40.621,00

40.621,00

100,00

400000

Osnovne plače

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

3.080,24

2.600,00

2.600,00

100,00

400002

Dodatki za delo v posebnih pogojih

817,08

0,00

0,00

-

400100

Regres za letni dopust

940,58

1.050,00

1.050,00

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

823,68

707,00

707,00

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

327,93

500,00

500,00

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.928,42

3.900,00

3.900,00

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.911,90

3.000,00

3.000,00

100,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

235,26

250,00

250,00

100,00

401200

Prispevek za zaposlovanje

26,66

30,00

30,00

100,00

401300

Prispevek za starševsko varstvo

44,37

50,00

50,00

100,00

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

365,10

320,00

320,00

100,00

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

0,00

50,00

50,00

100,00

402402

Stroški prevoza v državi

1.485,94

3.250,00

3.250,00

100,00

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

27,00

16,00

16,00

100,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

402908

Dodatki poslancem in državnim svetnikom
Materialni stroški urada župana

01302
.
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

48,34

20,00

20,00

100,00

9.364,80

9.334,00

9.334,00

100,00

92.174,90

109.950,00

109.950,00

100,00

92.174,90

109.950,00

109.950,00

100,00

64.499,54

76.000,00

76.000,00

100,00

9.742,63

15.750,00

15.750,00

100,00

17.932,73

18.200,00

18.200,00

100,00

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

Izvedba protokolarnih dogodkov

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

19.680,93

20.000,00

20.000,00

100,00

44.902,98

87.422,15

87.422,15

100,00

04301
.
402099

18

Drugi splošni material in storitve

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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1803

Programi v kulturi

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,00

Transferi neprofitnim organizacijam

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,00

44.902,98

79.760,00

79.760,00

100,00

18305
.
402999

Drugi operativni odhodki

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.236,98

21.260,00

21.260,00

100,00

39.666,00

58.500,00

58.500,00

100,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

7.662,15

7.662,15

100,00

18059001

Programi športa

0,00

7.662,15

7.662,15

100,00

Transferi drugim izvajalcem javnih služb

0,00

7.662,15

7.662,15

100,00

0,00

7.662,15

7.662,15

100,00

0,00

7.662,15

7.662,15

100,00

18306
.
413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

2303

Splošna proračunska rezervacija

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

23039001

Splošna proračunska rezervacija

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

Splošna proračunska rezervacija

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

23410
.
409000

Splošna proračunska rezervacija

0,00

45.098,82

150.000,00

332,60

2.026.656,09

2.518.889,92

2.543.791,50

100,99

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

04

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

Oglaševanje občinske uprave

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

4001

04401
.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

LOKALNA SAMOUPRAVA

06

7.150,53

11.000,00

11.000,00

100,00

1.656.554,06

1.865.932,92

1.918.441,50

102,81

0603

Dejavnost občinske uprave

1.656.554,06

1.865.932,92

1.918.441,50

102,81

06039001

Administracija občinske uprave

1.402.720,58

1.539.320,90

1.646.371,50

106,95

Stroški dela občinske uprave

1.066.951,02

1.121.995,00

1.158.769,50

103,28

1.066.951,02

1.121.995,00

1.158.769,50

103,28

790.455,27

828.216,83

861.220,00

103,98

06413
.
400000

Osnovne plače
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47.943,84

42.000,00

42.000,00

100,00

2.627,47

0,00

0,00

-

Regres za letni dopust

31.901,34

35.612,50

35.612,50

100,00

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

26.992,85

27.000,00

27.000,00

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400301

Sredstva za redno delovno uspešnost

400400

Sredstva za nadurno delo

400900

Jubilejne nagrade

400999

Drugi izdatki zaposlenim

264,50

250,00

0,00

0,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

73.608,21

75.500,00

76.200,00

100,93

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

55.821,23

55.600,00

56.500,00

101,62

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.509,98

4.500,00

4.600,00

102,22

401200

Prispevek za zaposlovanje

587,72

510,00

520,00

101,96

401300

Prispevek za starševsko varstvo

851,06

850,00

870,00

102,35

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

13.544,26

12.881,50

15.500,00

120,33

Pisarniški in splošni material za delovanje OU

42.553,40

56.288,10

63.500,00

112,81

42.553,40

56.288,10

63.500,00

112,81

9.921,27

10.238,07

12.000,00

117,21

06420
.

7.932,89

9.500,00

9.500,00

100,00

0,00

19.285,17

17.225,00

89,32

9.910,40

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

289,00

2.022,00

699,65

402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistilni material in storitve

22.592,96

25.715,26

26.000,00

101,11

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.742,08

2.705,97

3.000,00

110,87

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.455,78

4.500,00

4.500,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

462,50

1.400,00

2.000,00

142,86

402099

Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU

06422

4.378,81

11.728,80

16.000,00

136,42

80.806,39

93.679,03

101.000,00

107,81

80.806,39

93.679,03

101.000,00

107,81

402200

Električna energija

30.301,99

33.034,74

35.000,00

105,95

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

11.316,57

15.000,00

15.000,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

4.569,54

6.000,00

6.000,00

100,00

402204

Odvoz smeti

8.419,55

10.000,00

12.000,00

120,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

9.724,03

13.000,00

13.000,00

100,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

16.474,71

16.644,29

20.000,00

120,16

.
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11.867,55

17.152,63

18.055,00

105,26

11.867,55

17.152,63

18.055,00

105,26

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.533,45

6.000,00

6.000,00

100,00

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

3.228,34

5.000,00

5.000,00

100,00

402304

Pristojbine za registracijo vozil

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane
Izdatki za službena potovanja OU

06424
.
402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

402402

Stroški prevoza v državi

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

402404

Hotelske in restavracijske storitve v tujini

402499

Drugi izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki za delovanje OU

06429
.
402007

Računalniške storitve

402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402502
402603

793,60

1.000,00

1.000,00

100,00

3.872,16

4.597,63

5.500,00

119,63

440,00

555,00

555,00

100,00

1.857,16

2.970,00

2.970,00

100,00

1.857,16

2.970,00

2.970,00

100,00

215,36

350,00

350,00

100,00

0,00

320,00

320,00

100,00

1.336,80

1.500,00

1.500,00

100,00

179,10

300,00

300,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

125,90

400,00

400,00

100,00

148.356,07

187.610,14

238.200,00

126,97

148.356,07

187.610,14

238.200,00

126,97

0,00

1.171,20

0,00

0,00

16.470,00

18.000,00

18.000,00

100,00

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

1.538,70

3.500,00

3.500,00

100,00

Najemnine in zakupnine za druge objekte

3.181,25

5.033,76

4.500,00

89,40

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

0,00

52.117,72

125.000,00

239,84

402901

Plačila avtorskih honorarjev

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

4.077,69

2.966,24

3.500,00

117,99

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

229,30

700,00

700,00

100,00

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

4.700,69

6.558,33

5.000,00

76,24

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

42.781,46

36.855,71

25.000,00

67,83

402931

Plačila bančnih storitev

1.266,84

2.000,00

2.000,00

100,00

402937

Stroški davčnih postopkov

3.728,22

9.000,00

5.000,00

55,56

402940

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

22.087,77

23.431,08

25.000,00

106,70

402999

Drugi operativni odhodki

36.861,91

20.195,12

20.000,00

99,03
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negativne obresti ezr

11.432,24

5.080,98

0,00

0,00

Stroški skupnega prekrškovnega organa

50.328,99

59.626,00

63.877,00

107,13

50.328,99

59.626,00

63.877,00

107,13

50.328,99

59.626,00

63.877,00

107,13

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

253.833,48

326.612,02

272.070,00

83,30

Vzdrževanje objektov in opreme

206.978,86

268.879,11

243.070,00

90,40

110.691,78

152.717,11

171.600,00

112,36

.
413003

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Sredstva, prenesena drugim občinam

.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

42.707,24

65.347,20

84.600,00

129,46

402504

Zavarovalne premije za objekte

18.458,47

20.869,91

21.000,00

100,62

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

9.008,86

6.000,00

11.000,00

183,33

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402604

Najem strojne računalniške opreme
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

OB110-09-0010
420203

Nakup stanovanjskega pohištva

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420401

OB110-21-0006

4.005,76

5.000,00

5.000,00

100,00

34.448,30

50.500,00

45.000,00

89,11

2.063,15

5.000,00

5.000,00

100,00

96.287,08

93.300,00

66.470,00

71,24

0,00

0,00

5.000,00

-

96.287,08

93.300,00

61.470,00

65,88

PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

0,00

22.862,00

5.000,00

21,87

Novogradnje

0,00

5.000,00

0,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

0,00

2.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

15.862,00

5.000,00

31,52

44.320,56

54.732,91

26.000,00

47,50

6.750,48

5.243,04

8.000,00

152,58

Nakup osnovnih sredstev

06441

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

OB110-07-0007
420200
OB110-07-0008
420201
OB110-07-0009
420202

Nakup pisarniškega pohištva

6.750,48

5.243,04

8.000,00

152,58

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

5.685,02

4.119,92

4.000,00

97,09

Nakup pisarniške opreme

5.685,02

4.119,92

4.000,00

97,09

NAKUP RAČUNALNIKOV

11.614,62

7.944,75

10.000,00

125,87

Nakup strojne računalniške opreme

11.614,62

7.944,75

10.000,00

125,87

0,00

7.907,20

1.500,00

18,97

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

OB110-08-0025
420223
OB110-12-0024
420238

0,00

7.907,20

1.500,00

18,97

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

1.590,44

5.223,38

2.000,00

38,29

Nakup telekomunikacijske opreme

1.590,44

5.223,38

2.000,00

38,29
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NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

0,00

2.318,00

0,00

0,00

Nakup licenčne programske opreme

0,00

2.318,00

0,00

0,00

NAKUP VOZILA ZA OU

18.290,00

21.700,00

0,00

0,00

Nakup avtomobilov

18.290,00

21.700,00

0,00

0,00

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

390,00

0,00

0,00

-

420203

Nakup stanovanjskega pohištva

390,00

0,00

0,00

-

NAKUP GASILNIH APARATOV

0,00

276,62

500,00

180,75

420233

Nakup gasilske opreme

0,00

276,62

500,00

180,75

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,00

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,00

2.534,06

3.000,00

3.000,00

100,00

362.951,50

641.957,00

614.350,00

95,70

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,00

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,00

GEODETSKE STORITVE

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,00

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,00

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

64.284,03

70.000,00

70.000,00

100,00

OB110-15-0017

OB110-15-0025

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

06443
.
402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001
16459
.
402113

1603

Komunalna dejavnost

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,15

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,15

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

64.278,14

135.957,00

284.350,00

209,15

16407

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

64.278,14

61.000,00

25.000,00

40,98

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

62.528,14

56.000,00

25.000,00

44,64

.
402503
OB110-19-0030
420500
420801

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Investicijski nadzor
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

OB110-20-0004

1.750,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

32.442,00

125.000,00

385,30

420204

Nakup drugega pohištva

0,00

0,00

30.000,00

-

420401

Novogradnje

0,00

25.000,00

95.000,00

380,00

420804
OB110-20-0005
420401

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

7.442,00

0,00

0,00

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

0,00

32.515,00

74.500,00

229,13

Novogradnje

0,00

29.000,00

70.000,00

241,38
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420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

3.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

3.515,00

1.500,00

42,67

MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

0,00

0,00

49.850,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

40.000,00

-

OB110-21-0031

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

3.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

6.850,00

-

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE

0,00

0,00

10.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

10.000,00

-

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,63

OB110-21-0045

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)

16069002

Nakup zemljišč

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,63

NAKUP ZEMLJIŠČ

234.389,33

436.000,00

260.000,00

59,63

16460

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

NAKUP ZEMLJIŠČ

234.389,33

426.000,00

250.000,00

58,69

Nakup zemljišč

234.389,33

426.000,00

250.000,00

58,69

699.795,82
699.795,82

701.300,38
701.300,38

709.228,00
709.228,00

101,13
101,13

699.795,82

701.300,38

709.228,00

101,13

699.795,82

701.300,38

702.228,00

100,13

36.712,16

33.996,04

27.480,00

80,83
80,83

.
402799
OB110-12-0083
420600

Druge odškodnine in kazni

22

ODDELEK ZA FINANCE
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

4002

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001

Plačilo obresti bankam

22401

36.712,16

33.996,04

27.480,00

403100

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

588,62

0,00

500,00

-

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

36.123,54

33.996,04

26.980,00

79,36

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,71

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,71

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

504.358,08

452.662,08

419.663,00

92,71

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,84

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,84

158.725,58

214.642,26

255.085,00

118,84

.

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

22420
.
550101
22422
.
550307

Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti
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402932

0,00

0,00

7.000,00

-

0,00

0,00

7.000,00

-

0,00

0,00

7.000,00

-

Stroški, povezani z zadolževanjem

0,00

0,00

7.000,00

-

5.711.839,18
286.545,33

7.386.060,90
359.386,82

8.379.851,81
468.940,00

113,45
130,48

286.545,33

359.386,82

468.940,00

130,48

35.514,93

39.751,64

39.500,00

99,37

5.342,51

6.251,64

6.000,00

95,97

4.366,91

5.251,64

5.000,00

95,21

4.366,91

5.251,64

5.000,00

95,21

975,60

1.000,00

1.000,00

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zaščitna oprema za civilno zaščito

07400
.
402199

Drugi posebni materiali in storitve
NAKUP OS ZA ZIR

OB110-11-0007
420299

Nakup druge opreme in napeljav

975,60

1.000,00

1.000,00

100,00

19.672,42

23.000,00

23.000,00

100,00

19.672,42

23.000,00

23.000,00

100,00

Drugi operativni odhodki

19.672,42

23.000,00

23.000,00

100,00

Študije na področju civilne zaščite

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

Operativni odhodki za civilno zaščito

07402
.
402999
07404
OB110-07-0011
420804
07039002
07411

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

251.030,40

319.635,18

429.440,00

134,35

Delovanje Občinske gasilske zveze

209.368,16

232.258,14

229.440,00

98,79

209.368,16

232.258,14

229.440,00

98,79

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

209.368,16

232.258,14

229.440,00

98,79

.
413302
07412
OB110-07-0012
431500

Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

41.662,24

87.377,04

200.000,00

228,89

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

41.662,24

87.377,04

200.000,00

228,89

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

41.662,24

87.377,04

200.000,00

228,89

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,34

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,34

12.043,53

17.219,42

14.350,00

83,34

92,97

350,00

350,00

100,00

92,97

350,00

350,00

100,00

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost
Prometna varnost

08029001

Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

08401

Indeks
2022/ 2021
11

Stroški zadolževanja

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07

PRORAČUN
2022
10

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

.

4003

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.
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Opis
7
Sejnine udeležencem odborov
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.

08402
.
402099

Drugi splošni material in storitve

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11
1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11415
OB110-07-0013
420500

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

92,97

350,00

350,00

100,00

11.950,56

16.869,42

14.000,00

82,99

11.950,56

16.869,42

14.000,00

82,99

11.950,56

16.869,42

14.000,00

82,99

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

48.674,39

54.450,19

54.450,19

100,00

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0,00

44.872,61

103.790,00

231,30

1204

Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in
zemeljskega plina

0,00

44.872,61

77.790,00

173,36

12049001

Oskrba s plinom

0,00

44.872,61

77.790,00

173,36

12402
OB110-20-0014

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

0,00

7.082,61

40.000,00

564,76

ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

0,00

7.082,61

40.000,00

564,76

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

7.082,61

40.000,00

564,76

VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

0,00

37.790,00

37.790,00

100,00

0,00

37.790,00

37.790,00

100,00

Tekoče vzdrževanje druge opreme

0,00

37.790,00

37.790,00

100,00

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

0,00

0,00

26.000,00

-

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

0,00

0,00

26.000,00

-

420804
12403
.
402511

12401
OB110-21-0044
420804

Študije na področju obnovljivih virov energije

0,00

0,00

26.000,00

-

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

0,00

0,00

26.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

26.000,00

-

2.751.586,93

3.098.247,97

3.334.394,35

107,62

2.750.336,93

3.069.686,11

3.327.729,35

108,41

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.892.793,70

1.213.360,26

1.234.454,00

101,74

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.336.446,60

1.213.360,26

1.234.454,00

101,74

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13401
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1.336.446,60

1.213.360,26

1.234.454,00

101,74

1.336.446,60

1.213.360,26

1.234.454,00

101,74

556.347,10

0,00

0,00

-

556.347,10

0,00

0,00

-

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

556.347,10

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

585.843,54

1.454.644,85

1.723.125,35

118,46

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

483.183,82

1.367.636,64

1.603.821,35

117,27

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

28.843,51

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

28.843,51

0,00

0,00

-

PROMETNA SIGNALIZACIJA

38.309,77

38.400,00

50.000,00

130,21

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

38.309,77

38.400,00

50.000,00

130,21

REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

39.982,17

45.230,58

120.000,00

265,31

Rekonstrukcije in adaptacije

39.982,17

45.230,58

120.000,00

265,31

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

0,00

810.108,75

933.821,35

115,27

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

7.561,76

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

757.119,81

897.178,35

118,50

420801

Investicijski nadzor

0,00

22.713,59

30.643,00

134,91

0,00

22.713,59

6.000,00

26,42

45.743,41

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
PRESTAVITEV SVTK IN ELEKTRO NAP. PRI Ž.P. SEVNICA

OB110-19-0032
420402
OB110-19-0045
420402
OB110-19-0046
420402
OB110-19-0047
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

45.743,41

0,00

0,00

-

RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA

91.503,15

0,00

0,00

-

91.503,15

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL

Rekonstrukcije in adaptacije

117.399,55

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

117.399,55

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH

121.402,26

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

121.402,26

0,00

0,00

-

0,00

120.000,00

0,00

0,00

UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA

OB110-20-0015
420402
OB110-20-0016
420402
OB110-20-0017

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

120.000,00

0,00

0,00

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

100.000,00

0,00

0,00

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0,00

99.146,00

0,00

0,00
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OB110-20-0018
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7

420804

0,00

99.146,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

100.000,00

0,00

0,00

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

0,00

1.521,27

250.000,00

16.433,64

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

1.521,27

250.000,00

16.433,64

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

0,00

53.230,04

20.000,00

37,57

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

53.230,04

20.000,00

37,57

ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

0,00

0,00

50.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

50.000,00

-

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0,00

0,00

80.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

80.000,00

-

KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA

0,00

0,00

100.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

420801
OB110-16-0060
420804

420804

420804
OB110-18-0004
420804

420804

420804

137,12

0,00

0,00

5.000,00

-

0,00

0,00

5.000,00

-

10.856,20

21.495,00

18.000,00

83,74

10.856,20

21.495,00

18.000,00

83,74

6.750,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

34.139,26

6.750,00

0,00

0,00

1.130,00

2.316,00

5.000,00

215,89

1.130,00

2.316,00

5.000,00

215,89

17.433,80

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

Načrti in druga projektna dokumentacija

17.433,80

0,00

0,00

-

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

10.370,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.370,00

0,00

0,00

-

0,00

15.000,00

9.500,00

63,33

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

15.000,00

9.500,00

63,33

8.207,62

8.810,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

8.207,62

8.810,00

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA ODSEKA PRVOMAJSKE ULICE

1.195,60

0,00

0,00

-

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

OB110-19-0020

100.000,00
119.304,00

34.139,26

REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH

OB110-19-0012

0,00
87.008,21

Investicijski nadzor

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

OB110-18-0002

0,00
102.659,72

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

OB110-17-0008

OB110-19-0044

Načrti in druga projektna dokumentacija
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

OB110-16-0005

Indeks
2022/ 2021
11

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-07-0054

PRORAČUN
2022
10

Rekonstrukcije in adaptacije

Študije na področju cestne infrastrukture

13407

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9
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420804

OB110-19-0045
420804
OB110-19-0046
420804
OB110-19-0047
420804
OB110-19-0048
420804

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

420804
OB110-20-0017

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.195,60

0,00

0,00

-

RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA

1.195,60

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.195,60

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL

1.195,60

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.195,60

0,00

0,00

-

REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH

1.195,60

0,00

0,00

-

1.195,60

0,00

0,00

-

PD ZA UREDITEV CESTE IN PROMETA OD Z.D. DO BAZENA

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.740,44

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.740,44

0,00

0,00

-

0,00

5.000,00

11.104,00

222,08

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

5.000,00

11.104,00

222,08

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0,00

549,00

0,00

0,00
0,00

SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

OB110-19-0053

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

549,00

0,00

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

0,00

0,00

20.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

20.000,00

-

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

0,00

1.200,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.200,00

0,00

0,00

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

0,00

17.287,40

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

17.287,40

0,00

0,00

SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

0,00

5.000,00

15.700,00

314,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

5.000,00

15.700,00

314,00

REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

0,00

3.600,81

20.000,00

555,43

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

3.600,81

20.000,00

555,43

SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE

0,00

0,00

15.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

15.000,00

-

Urejanje cestnega prometa

58.858,33

188.531,00

151.000,00

80,09

Avtobusna postajališča

31.368,37

23.050,00

31.000,00

134,49

1.115,00

2.000,00

2.000,00

100,00

1.115,00

2.000,00

2.000,00

100,00

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

30.253,37

21.050,00

29.000,00

137,77

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.253,37

21.050,00

29.000,00

137,77

420804
OB110-20-0018

OB110-20-0019

OB110-20-0030

OB110-21-0004

OB110-21-0005

OB110-21-0037

13029003
13410
.
402999
OB110-07-0062
420500

Drugi operativni odhodki
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6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Parkirišča

27.489,96

165.481,00

120.000,00

72,52

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

27.489,96

115.481,00

120.000,00

103,91

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

17.714,40

65.020,00

100.000,00

153,80

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

9.775,56

50.461,00

20.000,00

39,63

UREDITEV PARKIRIŠČA LEKARNA - ZD SEVNICA

0,00

50.000,00

0,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

50.000,00

0,00

0,00

212.841,36

213.150,00

219.150,00

102,81

97.272,11

98.150,00

98.150,00

100,00

13411
OB110-13-0047

OB110-21-0001

Cestna razsvetljava

13029004

Tokovina za javno razsvetljavo

13414

97.272,11

98.150,00

98.150,00

100,00

Električna energija

97.272,11

98.150,00

98.150,00

100,00

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.999,87

40.000,00

40.000,00

100,00

40.999,87

40.000,00

40.000,00

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40.999,87

40.000,00

40.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

74.569,38

75.000,00

81.000,00

108,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

74.569,38

75.000,00

81.000,00

108,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

74.569,38

75.000,00

81.000,00

108,00

1306

Telekomunikacije in pošta

1.250,00

28.561,86

6.665,00

23,34

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1.250,00

28.561,86

6.665,00

23,34

Gradnja širokopasovnih povezav

1.250,00

23.352,86

1.456,00

6,23

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

1.250,00

23.352,86

1.456,00

6,23

Nakup telekomunikacijske opreme

1.250,00

23.352,86

1.456,00

6,23

.
402200
13415
.
402503
13416
OB110-07-0063
420500

13440
OB110-13-0051
420238
13441
OB110-20-0031

Razvoj pametnega mesta

0,00

5.209,00

5.209,00

100,00

PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

0,00

5.209,00

5.209,00

100,00

413003

Sredstva, prenesena drugim občinam

0,00

0,00

5.209,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

5.209,00

0,00

0,00

1.039.130,72

971.880,68

1.366.158,10

140,57

1.035.485,72

893.180,68

1.282.458,10

143,58

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

25.968,41

51.000,00

107.286,10

210,36

Ravnanje z odpadki

25.968,41

51.000,00

107.286,10

210,36

15401
.
402999

Drugi operativni odhodki
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04.11.2021
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2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

7.998,41

17.000,00

10.000,00

58,82

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

7.998,41

17.000,00

10.000,00

58,82

CEROD II.

0,00

0,00

63.286,10

-

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

0,00

0,00

63.286,10

-

ZBIRNI CENTER SEVNICA

17.970,00

33.000,00

33.000,00

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

17.970,00

33.000,00

33.000,00

100,00

OB110-12-0068

OB110-14-0035

OB110-14-0036
420402

Ravnanje z odpadno vodo

15029002
15407
OB110-09-0046
410000
OB110-16-0030
420804
OB110-17-0026
420804
OB110-19-0035
420804

1.009.517,31

842.180,68

1.175.172,00

139,54

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

220.057,25

189.762,63

192.330,37

101,35

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

190.101,25

184.762,63

187.330,37

101,39

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

190.101,25

184.762,63

187.330,37

101,39

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

11.829,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

11.829,00

5.000,00

5.000,00

100,00

ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

17.147,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

17.147,00

0,00

0,00

-

SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU

980,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

980,00

0,00

0,00

-

765.766,72

601.323,80

931.341,63

154,88

0,00

0,00

30.000,00

-

Gradnja kanalizacij in ČN

15411
.

0,00

0,00

30.000,00

-

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

156.911,86

167.200,00

153.000,00

91,51

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

156.911,86

164.200,00

150.000,00

91,35

420801

Investicijski nadzor

0,00

3.000,00

3.000,00

100,00

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

192.153,33

183.695,01

186.573,31

101,57

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

402503
OB110-10-0054

OB110-11-0017
410000
OB110-14-0039
420500

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

192.153,33

183.695,01

186.573,31

101,57

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

24.997,00

35.000,00

35.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

24.997,00

35.000,00

35.000,00

100,00

0,00

137.488,06

526.768,32

383,14

ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA

OB110-17-0026
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

2.588,38

5.192,17

200,60

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

107.571,49

500.162,01

464,96

420801

Investicijski nadzor

0,00

2.151,43

15.414,14

716,46
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ZAKLJUČNI
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Načrti in druga projektna dokumentacija
SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU

OB110-19-0035
420402
OB110-20-0003
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420402
15414
OB110-12-0073
420804

Indeks
2022/ 2021
11

0,00

25.176,76

6.000,00

23,83

84.581,58

0,00

0,00

-

84.581,58

0,00

0,00

-

307.122,95

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

307.122,95

0,00

0,00

-

0,00

77.940,73

0,00

0,00

0,00

77.940,73

0,00

0,00

Gospodarske javne službe

Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

18.693,34

46.094,25

46.500,00

100,88

18.693,34

46.094,25

46.500,00

100,88

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

15415

PRORAČUN
2022
10

REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE - PRVOMAJSKA ULICA

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

OB110-20-0019

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.
402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

3.776,04

6.117,39

6.500,00

106,25

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

14.917,30

39.976,86

40.000,00

100,06

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,35

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,35

Urejanje vodotokov

3.645,00

78.700,00

83.700,00

106,35

3.645,00

3.700,00

3.700,00

100,00

3.645,00

3.700,00

3.700,00

100,00

15501
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
UREJANJE VODOTOKOV

0,00

2.000,00

80.000,00

4.000,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

50.000,00

-

OB110-17-0009

420804
OB110-21-0002

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.000,00

30.000,00

1.500,00

OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

0,00

73.000,00

0,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

63.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.197.725,58

2.619.533,25

2.794.069,17

106,66

92.140,20

113.439,52

95.000,00

83,75

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,17

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401
OB110-07-0074
420899

Urbanizem in geodetske storitve

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,17

URBANIZEM

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,17

Plačila drugih storitev in dokumentacije

17.183,60

43.039,52

50.000,00

116,17

Stran 22 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

16029003
16405
OB110-13-0057
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ZAKLJUČNI
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VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Prostorsko načrtovanje

74.956,60

70.400,00

45.000,00

63,92

Strateško načrtovanje

74.956,60

70.400,00

45.000,00

63,92

OPN OBČINE SEVNICA

26.352,00

10.000,00

20.000,00

200,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

26.352,00

10.000,00

20.000,00

200,00

OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

42.004,60

30.000,00

10.000,00

33,33

Načrti in druga projektna dokumentacija

42.004,60

30.000,00

10.000,00

33,33

ZN IC SEVNICA-ŠMARJE

6.600,00

5.400,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

6.600,00

5.400,00

0,00

0,00

OPPN ZD IN LEKARNA

0,00

25.000,00

5.000,00

20,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

25.000,00

5.000,00

20,00

OPPN TRŽIŠČE

0,00

0,00

10.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

10.000,00

-

OB110-19-0036

OB110-20-0020

OB110-21-0038

1603

Komunalna dejavnost

767.778,50

2.165.580,91

2.352.069,17

108,61

16039001

Oskrba z vodo

738.553,37

1.502.822,45

1.816.548,17

120,88

Študije o vodooskrbi

111.379,49

114.000,00

76.000,00

66,67

16.641,62

19.000,00

19.000,00

100,00

16.641,62

19.000,00

19.000,00

100,00

5.957,87

10.000,00

9.000,00

90,00

0,00

0,00

3.000,00

-

16411
.
402999

Drugi operativni odhodki
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

OB110-13-0060
420801
420804
OB110-17-0014
420804

Investicijski nadzor

5.957,87

10.000,00

6.000,00

60,00

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Načrti in druga projektna dokumentacija

81.820,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

81.820,00

0,00

0,00

-

980,00

0,00

0,00

-

OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ

OB110-19-0033
420804
OB110-19-0034
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

980,00

0,00

0,00

-

OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE

5.980,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.980,00

0,00

0,00

-

0,00

85.000,00

48.000,00

56,47

NOVI VODNI VIRI SEVNICA

OB110-21-0003
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicije v vodooskrbne sisteme

16413
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme
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0,00

85.000,00

48.000,00

56,47

627.173,88

1.388.822,45

1.740.548,17
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13.522,66

9.480,00

16.500,00

174,05

13.522,66

9.480,00

16.500,00

174,05
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

OB110-11-0021
410000
OB110-14-0040
420402

76.249,76

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

0,00

PRORAČUN
2022
10
0,00

Indeks
2022/ 2021
11
-

76.249,76

0,00

0,00

-

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

259.307,33

216.960,48

150.000,00

69,14

Rekonstrukcije in adaptacije

259.307,33

216.960,48

150.000,00

69,14

0,00

1.162.381,97

1.574.048,17

135,42

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

OB110-17-0014

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

10.374,05

17.685,37

170,48

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

1.103.793,55

1.526.493,78

138,30

420801

Investicijski nadzor

0,00

23.997,37

29.869,02

124,47

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

24.217,00

0,00

0,00

OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ

79.917,57

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

79.917,57

0,00

0,00

-

OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE

78.954,91

0,00

0,00

-

OB110-19-0033
420402
OB110-19-0034
420402
OB110-20-0002
420402

78.954,91

0,00

0,00

-

OBNOVITEV VODOVODA SVETI ROK

Rekonstrukcije in adaptacije

119.221,65

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

119.221,65

0,00

0,00

-

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,41

Objekti za rekreacijo

16039003
16406
OB110-19-0027
420230
16039005
16418

Objekti za rekreacijo

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,41

OBJEKTI ZA REKREACIJO

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,41

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

29.225,13

25.300,00

21.861,00

86,41

Druge komunalne dejavnosti

0,00

637.458,46

513.660,00

80,58

Urejanje javnih površin

0,00

637.458,46

513.660,00

80,58

0,00

637.458,46

513.660,00

80,58

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

637.458,46

513.660,00

80,58

289.171,57

227.621,96

245.000,00

107,63

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,76

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,76

OBNOVA STANOVANJ

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,76

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

77.195,31

48.556,69

80.000,00

164,76

Drugi programi na stanovanjskem področju

211.976,26

179.065,27

165.000,00

92,15

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,41

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,41

16443
OB110-18-0007
420500
16059003
16440
.
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6
402501

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Subvencije za spodbujanje gradenj

16442
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

136.364,19

138.877,31

120.000,00

86,41

75.612,07

40.187,96

45.000,00

111,97

75.612,07

40.187,96

45.000,00

111,97

75.612,07

40.187,96

45.000,00

111,97

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,35

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,35

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

48.635,31

112.890,86

102.000,00

90,35

RUŠENJE OBJEKTOV

19.796,15

81.178,26

50.000,00

61,59

Priprava zemljišča

19.796,15

81.178,26

50.000,00

61,59

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.

23.983,56

31.712,60

52.000,00

163,97

Novogradnje

21.885,16

29.712,60

50.000,00

168,28

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.098,40

2.000,00

2.000,00

100,00

STANOVANJSKA SOSESKA DOLNJE BREZOVO

4.855,60

0,00

0,00

-

16450
OB110-14-0042
420400
OB110-18-0010
420401
420804
OB110-20-0007
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23

4.855,60

0,00

0,00

-

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

23029001

Rezerva občine

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

23401
.
409100

Proračunska rezerva

376.132,70

220.469,96

243.700,00

110,54

7.426.349,48
45.604,77

8.924.328,39
55.000,00

9.588.328,00
55.000,00

107,44
100,00

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,00

Povečanje zaposljivosti

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,00

Javna dela

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,00

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,00

45.604,77

55.000,00

55.000,00

100,00

212.694,33

358.700,00

34.000,00

9,48

10.653,90

22.168,00

8.000,00

36,09

10.653,90

22.168,00

8.000,00

36,09

3.070,38

5.797,20

6.000,00

103,50

10

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

4004

10039001
10403
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov
17401

Oprema za zdravstvene namene

Stran 25 od 59
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8

.
402511
17404
OB110-19-0011
420240

Tekoče vzdrževanje druge opreme

420240

17079001
17410

17411

3.070,38

5.797,20

6.000,00

103,50

3.070,38

5.797,20

6.000,00

103,50

7.583,52

16.370,80

2.000,00

12,22

7.583,52

10.052,80

2.000,00

19,89

Nakup medicinske opreme in napeljav

7.583,52

10.052,80

2.000,00

19,89

0,00

6.318,00

0,00

0,00

Nakup medicinske opreme in napeljav

0,00

6.318,00

0,00

0,00

202.040,43

336.532,00

26.000,00

7,73

Nujno zdravstveno varstvo

185.674,54

320.850,00

10.000,00

3,12

Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

155.674,54

14.350,00

0,00

0,00

155.674,54

14.350,00

0,00

0,00

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

155.674,54

14.350,00

0,00

0,00

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

30.000,00

306.500,00

10.000,00

3,26

.
413105

Indeks
2022/ 2021
11

NAKUP DEFIBRILATORJEV

Drugi programi na področju zdravstva

1707

PRORAČUN
2022
10

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

NAKUP SISTEMA NMP3000

OB110-21-0043

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

0,00

0,00

10.000,00

-

0,00

0,00

10.000,00

-

CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE

10.000,00

0,00

0,00

-

Investicijski transferi javnim zavodom

10.000,00

0,00

0,00

-

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA

20.000,00

0,00

0,00

-

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

20.000,00

0,00

0,00

-

NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV

0,00

306.500,00

0,00

0,00

420000

Nakup poslovnih stavb

0,00

306.500,00

0,00

0,00

Mrliško ogledna služba

16.365,89

15.682,00

16.000,00

102,03

Mrliško pregledna služba

16.365,89

15.682,00

16.000,00

102,03

16.365,89

15.682,00

16.000,00

102,03

1.855,73

3.000,00

3.000,00

100,00

13.340,76

9.682,00

10.000,00

103,28

.
413302
OB110-19-0037
432300
OB110-20-0008

OB110-20-0021

17079002
17420

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

.
402999

Drugi operativni odhodki

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

Stran 26 od 59

1.169,40

3.000,00

3.000,00

100,00

1.577.008,19

1.569.128,62

1.759.440,00

112,13

33.224,20

92.200,00

62.400,00

67,68
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18029001
18481

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

412000

420500
OB110-20-0009
420000
420402
OB110-21-0008
420804
18029002
18490

Indeks
2022/ 2021
11

26.124,20

85.000,00

55.000,00

64,71

SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26.124,20

85.000,00

55.000,00

64,71

0,00

35.000,00

35.000,00

100,00

0,00

35.000,00

35.000,00

100,00

MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU

7.624,20

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

7.624,20

0,00

0,00

-

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI

18.500,00

40.000,00

5.000,00

12,50

Nakup poslovnih stavb

18.500,00

0,00

0,00

-

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

40.000,00

5.000,00

12,50

REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

0,00

10.000,00

15.000,00

150,00

0,00

10.000,00

15.000,00

150,00

Premična kulturna dediščina

Načrti in druga projektna dokumentacija

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,78

TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,78

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,78

7.100,00

7.200,00

7.400,00

102,78

.
413302

PRORAČUN
2022
10

Nepremična kulturna dediščina

.

OB110-19-0028

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803

Programi v kulturi

652.733,13

741.913,02

781.978,00

105,40

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

392.136,42

412.771,02

419.455,00

101,62

Knjižnična dejavnost

392.136,42

388.556,80

394.320,00

101,48

360.872,72

388.320,00

394.320,00

101,55

18401
.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

243.482,66

268.320,00

274.320,00

102,24

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

117.390,06

120.000,00

120.000,00

100,00

BIBLIOBUS

31.263,70

236,80

0,00

0,00

420102

Nakup avtobusov in minibusov

31.263,70

0,00

0,00

-

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

236,80

0,00

0,00

Posavska potujoča knjižnica

0,00

24.214,22

25.135,00

103,80

0,00

24.214,22

25.135,00

103,80

0,00

11.636,35

11.473,00

98,60

OB110-18-0022

18404
.
413300
413302
18039002
18408

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

12.577,87

13.662,00

108,62

Umetniški programi

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

171.565,92

236.142,00

268.523,00

113,71

Transferi KŠTM za dejavnost kulture

171.565,92

236.142,00

268.523,00

113,71
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164.565,92

.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

OB110-16-0034
432300

243.523,00

120,17

55.513,67

98.366,00

108.000,00

109,79

109.052,25

104.276,00

135.523,00

129,97

7.000,00

33.500,00

25.000,00

74,63

33.500,00

25.000,00

74,63

81.552,15

87.000,00

87.000,00

100,00

9.560,43

15.000,00

15.000,00

100,00

9.560,43

15.000,00

15.000,00

100,00

9.560,43

15.000,00

15.000,00

100,00

71.991,72

72.000,00

72.000,00

100,00

71.991,72

72.000,00

72.000,00

100,00

69.999,96

70.000,00

70.000,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

18411

202.642,00

7.000,00

.
412000

Indeks
2022/ 2021
11

Investicijski transferi javnim zavodom

Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

18410

PRORAČUN
2022
10

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

Ljubiteljska kultura

18039003

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.991,76

2.000,00

2.000,00

100,00

Drugi programi v kulturi

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,67

18039005
18403
OB110-07-0116

Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,67

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,67

7.478,64

6.000,00

7.000,00

116,67

1804

Podpora posebnim skupinam

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

18049001

Programi veteranskih organizacij

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

432300

18440

Investicijski transferi javnim zavodom

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

884.050,86

728.015,60

908.062,00

124,73

18059001

Programi športa

754.744,31

566.818,60

737.773,00

130,16

Transferi za športne dejavnosti

411.536,98

399.958,00

397.513,00

99,39

367.536,98

368.108,00

388.513,00

105,54

122.999,97

123.000,00

163.000,00

132,52

18420
.

OB110-16-0036

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

66.761,76

84.164,00

91.000,00

108,12

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

177.775,25

160.944,00

134.513,00

83,58

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

44.000,00

31.850,00

9.000,00

28,26
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Investicijski transferi javnim zavodom
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

18421

OB110-07-0104
402503
420804
OB110-14-0018
420299

Indeks
2022/ 2021
11

44.000,00

31.850,00

9.000,00

28,26

343.207,33

166.860,60

254.860,00

152,74

1.149,00

1.800,00

2.500,00

138,89

1.149,00

1.800,00

2.500,00

138,89

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

1.281,00

30.000,00

105.000,00

350,00

0,00

0,00

100.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.281,00

30.000,00

5.000,00

16,67

NAKUP FITNES NAPRAV

9.929,17

5.700,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Nakup druge opreme in napeljav
INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV

OB110-16-0037

PRORAČUN
2022
10

Tekoče vzdrževanje druge opreme

.
402511

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

420299

Nakup druge opreme in napeljav

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

9.929,17

5.700,00

0,00

0,00

75.584,09

129.360,60

132.360,00

102,32

0,00

13.087,39

10.000,00

76,41

75.584,09

116.273,21

122.360,00

105,23

SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA

255.264,07

0,00

0,00

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

249.772,07

0,00

0,00

-

420801

Investicijski nadzor

4.638,00

0,00

0,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

854,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

5.000,00

-

OB110-18-0027

UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM

OB110-21-0039
420804
OB110-21-0040
420804
18422

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

5.000,00

-

ŠPORTNI PARK KRMELJ

0,00

0,00

10.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

10.000,00

-

Upravljanje bazena v Sevnici

0,00

0,00

85.400,00

-

0,00

0,00

85.400,00

-

Čistilni material in storitve

0,00

0,00

3.200,00

-

.
402001
402099

Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

1.500,00

-

402200

Električna energija

0,00

0,00

5.000,00

-

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0,00

0,00

1.000,00

-

402203

Voda in komunalne storitve

0,00

0,00

17.000,00

-

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

0,00

30.000,00

-

402504

Zavarovalne premije za objekte

0,00

0,00

2.000,00

-

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

0,00

0,00

23.000,00

-

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

0,00

0,00

2.700,00

-
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PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Programi za mladino

129.306,55

161.197,00

170.289,00

105,64

Transferi za mladinsko dejavnost

129.306,55

161.197,00

170.289,00

105,64

129.306,55

159.197,00

170.289,00

106,97

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

13.866,68

15.135,00

15.135,00

100,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

74.137,63

105.854,00

98.000,00

92,58

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

41.302,24

38.208,00

57.154,00

149,59

0,00

2.000,00

0,00

0,00

.

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.

OB110-20-0023
432300

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

2.000,00

0,00

0,00

4.475.426,11

5.753.540,79

6.710.888,00

116,64

3.138.976,49

3.613.761,43

3.207.900,00

88,77

3.138.976,49

3.613.761,43

3.207.900,00

88,77

Gradnja objektov za predšolsko vzgojo

506.500,30

502.541,43

0,00

0,00

NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

506.500,30

502.541,43

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

494.373,26

413.872,99

0,00

0,00

4.821,56

13.668,44

0,00

0,00

IZOBRAŽEVANJE

19
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci
19403
OB110-19-0038
420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

19405
OB110-07-0124
420402
432300
OB110-20-0024

7.305,48

0,00

0,00

-

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

68.167,06

192.320,00

100.000,00

52,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

68.167,06

101.320,00

100.000,00

98,70

0,00

9.320,00

0,00

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

68.167,06

92.000,00

100.000,00

108,70

OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

0,00

91.000,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

420245

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

78.000,00

0,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

0,00

3.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
Vrtci v občini Sevnica

19406
.
402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

19407

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.

Stran 30 od 59

0,00

10.000,00

0,00

0,00

2.211.939,81

2.520.000,00

2.710.000,00

107,54

2.211.939,81

2.520.000,00

2.710.000,00

107,54

0,00

20.000,00

80.000,00

400,00

2.211.939,81

2.500.000,00

2.630.000,00

105,20

185.194,67

200.400,00

200.400,00

100,00

185.194,67

200.400,00

200.400,00

100,00
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

411921

200.400,00

200.400,00

100,00

41.295,38

38.000,00

30.000,00

78,95

41.295,38

38.000,00

30.000,00

78,95

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

41.295,38

38.000,00

30.000,00

78,95

2.283,16

4.000,00

4.000,00

100,00

2.283,16

4.000,00

4.000,00

100,00

Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

19416
.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
Vrtci - stroški ki niso v ceni

19425
.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike

19410
.
412000
19411

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19413
OB110-10-0023
432300
19414
OB110-19-0039

2.283,16

4.000,00

4.000,00

100,00

119.838,93

143.000,00

150.000,00

104,90

119.838,93

143.000,00

150.000,00

104,90

119.838,93

143.000,00

150.000,00

104,90

3.757,18

3.500,00

3.500,00

100,00

3.757,18

3.500,00

3.500,00

100,00

3.757,18

3.500,00

3.500,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

799.471,82

1.363.495,16

2.587.587,00

189,78

757.795,83

1.110.495,16

2.538.587,00

228,60

14.000,00

0,00

0,00

-

14.000,00

0,00

0,00

-

14.000,00

0,00

0,00

-

Transferi v osnovne šole

368.748,87

419.500,00

420.000,00

100,12

368.748,87

419.500,00

420.000,00

100,12

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

368.748,87

419.500,00

420.000,00

100,12

.
413302

Indeks
2022/ 2021
11

185.194,67

.

19415

PRORAČUN
2022
10

Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica
.

19409

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Investicijski transferi šolam

230.569,84

308.769,36

400.000,00

129,55

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

230.569,84

308.769,36

400.000,00

129,55

Investicijski transferi javnim zavodom

230.569,84

308.769,36

400.000,00

129,55

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

14.191,80

197.715,80

1.553.000,00

785,47

0,00

70.015,80

624.000,00

891,23

NOVA ŠOLA ANA GALE
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Indeks
2022/ 2021
11

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

2.000,00

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

600.000,00

-

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

7.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

70.015,80

15.000,00

21,42

GRADNJA OŠ KRMELJ

14.191,80

80.000,00

40.000,00

50,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

14.191,80

80.000,00

40.000,00

50,00

DOGRADITEV OŠ BLANCA

0,00

47.700,00

724.000,00

1.517,82

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

1.000,00

-

OB110-19-0040

OB110-20-0010

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

700.000,00

-

420801

Investicijski nadzor

0,00

0,00

8.000,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

47.700,00

15.000,00

31,45

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ

0,00

0,00

15.000,00

-

420804
OB110-21-0041
420804
OB110-21-0046
420402

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

15.000,00

-

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

0,00

0,00

150.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

150.000,00

-

17.697,47

58.000,00

30.000,00

51,72

17.697,47

58.000,00

30.000,00

51,72

Varstvo vozačev

19417
.
413302
19418

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

17.697,47

58.000,00

30.000,00

51,72

Šolska tekmovanja

5.049,08

16.000,00

16.000,00

100,00

5.049,08

16.000,00

16.000,00

100,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

5.049,08

16.000,00

16.000,00

100,00

99.698,84

100.000,00

108.000,00

108,00

99.698,84

100.000,00

108.000,00

108,00

.
413302

Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del

19419
.
413302
19423

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

99.698,84

100.000,00

108.000,00

108,00

KŠTM- Dvorana pri OŠ

6.510,00

6.510,00

7.587,00

116,54

6.510,00

6.510,00

7.587,00

116,54

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

6.510,00

6.510,00

7.587,00

116,54

Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah

1.329,93

4.000,00

4.000,00

100,00

1.329,93

4.000,00

4.000,00

100,00

.
413302
19424
.
413302
19039002

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Glasbeno šolstvo

Stran 32 od 59

1.329,93

4.000,00

4.000,00

100,00

41.675,99

253.000,00

49.000,00

19,37

Prih/O
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6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

19420
.
413302
19421

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

36.675,99

44.000,00

44.000,00

100,00

36.675,99

44.000,00

44.000,00

100,00

36.675,99

44.000,00

44.000,00

100,00

Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

5.000,00

209.000,00

5.000,00

2,39

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

0,00

100.000,00

0,00

0,00

420401

Novogradnje

0,00

92.000,00

0,00

0,00

OB110-07-0135

OB110-20-0025

420801
OB110-21-0009

Investicijski nadzor

0,00

8.000,00

0,00

0,00

OBNOVA GLASBENE ŠOLE

0,00

104.000,00

0,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

90.000,00

0,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

0,00

4.000,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

10.000,00

0,00

0,00

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,92

Pomoči v osnovnem šolstvu

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,92

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,92

536.977,80

776.284,20

915.401,00

117,92

1906

Pomoči šolajočim

19069001
19430
.
411900

Regresiranje prevozov v šolo

502.223,37

713.284,20

850.401,00

119,22

411902

Doplačila za šolo v naravi

8.280,00

19.000,00

20.000,00

105,26

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.374,26

4.000,00

5.000,00

125,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

SOCIALNO VARSTVO

20

24.100,17

40.000,00

40.000,00

100,00

1.115.616,08

1.187.958,98

1.029.000,00

86,62

2002

Varstvo otrok in družine

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,00

20029001

Drugi programi v pomoč družini

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,00

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,00

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,00

20400
.
411103

Darilo ob rojstvu otroka

58.000,00

66.000,00

66.000,00

100,00

1.057.616,08

1.121.958,98

963.000,00

85,83

Socialno varstvo invalidov

150.627,16

169.808,98

0,00

0,00

Socialni transferi posameznikom

150.627,16

169.808,98

0,00

0,00

150.627,16

169.808,98

0,00

0,00

Izvajanje programov socialnega varstva

2004
20049002
20401
.
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150.627,16

169.808,98

0,00

0,00

774.008,56

805.000,00

807.000,00

100,25

44.838,76

69.000,00

71.000,00

102,90

44.838,76

69.000,00

71.000,00

102,90

0,00

8.000,00

6.000,00

75,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

44.838,76

61.000,00

65.000,00

106,56

729.169,80

736.000,00

736.000,00

100,00
100,00

725.169,80

736.000,00

736.000,00

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

514.624,59

507.000,00

477.000,00

94,08

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

210.545,21

229.000,00

259.000,00

113,10

MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE

4.000,00

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

4.000,00

0,00

0,00

-

Socialno varstvo materialno ogroženih

80.980,36

94.000,00

102.000,00

108,51

Socialni transferi

80.980,36

94.000,00

102.000,00

108,51

80.980,36

94.000,00

102.000,00

108,51

0,00

6.000,00

7.000,00

116,67

.

OB110-16-0004
420804
20049004
20411
.
402999

Drugi operativni odhodki

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

26.979,14

30.000,00

30.000,00

100,00

411920

Subvencioniranje stanarin

54.001,22

58.000,00

65.000,00

112,07

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

52.000,00

53.150,00

54.000,00

101,60

Sofinanciranje programov društev

25.000,00

25.150,00

25.000,00

99,40

20049006
20403

25.000,00

25.150,00

25.000,00

99,40

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

25.000,00

25.150,00

25.000,00

99,40

Dejavnost Rdečega križa

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

.
412000
20404
.
412000
20405

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

27.000,00

27.000,00

27.000,00

100,00

Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

0,00

1.000,00

2.000,00

200,00

0,00

1.000,00

2.000,00

200,00

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

1.000,00

2.000,00

200,00

1.084.997,35
509.801,86

1.430.718,36
374.383,00

1.088.167,98
228.929,91

76,06
61,15

492.613,09

354.383,00

208.929,91

58,96

.
413302

11

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

4005

Indeks
2022/ 2021
11

Socialno varstvo starih

.

20430

PRORAČUN
2022
10

Izplačila družinskemu pomočniku

Center za socialno delo Sevnica

20410

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Stran 34 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

11029001
11401
OB110-11-0025
410217
11403
OB110-07-0304
410217

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

65.097,51

58.065,38

53.000,00

91,28

52.097,51

45.065,38

40.000,00

88,76

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

52.097,51

45.065,38

40.000,00

88,76

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

52.097,51

45.065,38

40.000,00

88,76

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

13.000,00

13.000,00

13.000,00

100,00

427.515,58

296.317,62

153.929,91

51,95

4.677,02

4.700,00

4.700,00

100,00

4.677,02

4.700,00

4.700,00

100,00

Druge odškodnine in kazni

4.677,02

4.700,00

4.700,00

100,00

Delovanje društev s področja kmetijstva

5.737,04

6.000,00

6.000,00

100,00

5.737,04

6.000,00

6.000,00

100,00

5.737,04

6.000,00

6.000,00

100,00

409.937,50

270.683,00

125.229,91

46,26

8.459,82

4.229,91

8.229,91

194,56

0,00

0,00

4.000,00

-

.
402799
11407
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Razvoj podeželja

11408

Indeks
2022/ 2021
11

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Odškodnine v kmetijstvu

11405

PRORAČUN
2022
10

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.
402099

Drugi splošni material in storitve

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.459,82

4.229,91

4.229,91

100,00

TRŽNICA SEVNICA

2.189,95

5.000,00

5.000,00

100,00

OB110-14-0023
402999

Drugi operativni odhodki
RIBA JE IN

OB110-17-0038

2.189,95

5.000,00

5.000,00

100,00

137.389,04

16.600,00

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

36.379,68

16.600,00

0,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

21.886,80

0,00

0,00

-

420402
OB110-17-0044

Rekonstrukcije in adaptacije

79.122,56

0,00

0,00

-

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

36.792,65

821,25

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

2.649,88

821,25

0,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

9.363,50

0,00

0,00

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije
RIBE NA NAVAROVARSTVENEM OBMOČJU

OB110-19-0004

24.779,27

0,00

0,00

-

217.002,04

0,00

0,00

-

402999

Drugi operativni odhodki

12.964,95

0,00

0,00

-

420299

Nakup druge opreme in napeljav

94.750,08

0,00

0,00

-

Stran 35 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
420402

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Rekonstrukcije in adaptacije
Z RIBAMI DO ZDRAVJA

OB110-19-0007

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

109.287,01

0,00

0,00

-

0,00

218.985,86

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

11.053,49

0,00

0,00

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

69.042,28

0,00

0,00

420402
OB110-19-0043
420801

0,00

138.890,09

0,00

0,00

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

Rekonstrukcije in adaptacije

8.104,00

11.594,98

2.000,00

17,25

Investicijski nadzor

8.104,00

11.594,98

2.000,00

17,25

0,00

13.451,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

13.451,00

0,00

0,00

LOKALNO JE POVEZOVALNO

0,00

0,00

100.000,00

-

ODVODNJAVANJE ARŠKEGA POLJA

OB110-21-0010
420500
OB110-21-0026
402999

Drugi operativni odhodki

0,00

0,00

10.000,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

90.000,00

-

NAMAKANJE

0,00

0,00

10.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

0,00

10.000,00

-

3.928,89

8.000,00

8.000,00

100,00

OB110-21-0047

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

11409
OB110-07-0306
402900
OB110-07-0394
410217
11411
OB110-07-0307
410217
11029003
11413
OB110-16-0015
410217

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

1.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

1.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

2.928,89

6.000,00

6.000,00

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.928,89

6.000,00

6.000,00

100,00

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji

3.235,13

6.934,62

10.000,00

144,20

NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

3.235,13

6.934,62

10.000,00

144,20

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

3.235,13

6.934,62

10.000,00

144,20

Zemljiške operacije

0,00

0,00

2.000,00

-

Pomoč za zaokrožitev zemljišč

0,00

0,00

2.000,00

-

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

0,00

0,00

2.000,00

-

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

0,00

0,00

2.000,00

-

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,00

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,00

Zapuščene živali

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,00

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,00

17.188,77

20.000,00

20.000,00

100,00

11406
.
402999

Drugi operativni odhodki

Stran 36 od 59

Prih/O
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dh
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6

7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

0,00

0,00

100.000,00

-

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

0,00

0,00

100.000,00

-

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

0,00

0,00

100.000,00

-

12

12404
OB110-21-0030
420402

Sončne elektrarne

0,00

0,00

100.000,00

-

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

0,00

0,00

100.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

100.000,00

-

46.934,61

57.138,00

105.000,00

183,77

46.934,61

57.138,00

105.000,00

183,77

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

26.879,40

32.138,00

80.000,00

248,93

Gradnja cest za poslovne cone

26.879,40

32.138,00

80.000,00

248,93

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

26.879,40

32.138,00

80.000,00

248,93

0,00

0,00

15.000,00

-

13418
OB110-16-0045
420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

3.599,00

0,00

5.000,00

-

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

23.280,40

32.138,00

60.000,00

186,69

Urejanje cestnega prometa

20.055,21

25.000,00

25.000,00

100,00

JAVNI POTNIŠKI PROMET

16.517,21

20.000,00

20.000,00

100,00

16.517,21

20.000,00

20.000,00

100,00

16.517,21

20.000,00

20.000,00

100,00

Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin

3.538,00

5.000,00

5.000,00

100,00

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

3.538,00

5.000,00

5.000,00

100,00

13029003
13450
.
402399
13451
OB110-15-0027
420804

Drugi prevozni in transportni stroški

Načrti in druga projektna dokumentacija

GOSPODARSTVO

14

3.538,00

5.000,00

5.000,00

100,00

470.665,23

960.660,56

588.738,07

61,28

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

166.004,66

324.446,19

179.511,07

55,33

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

166.004,66

324.446,19

179.511,07

55,33

Spodbude podjetniškemu razvoju

132.837,64

253.552,32

116.259,06

45,85

14404
.
402011

OB110-06-0007

Storitve informacijske podpore uporabnikom

0,00

5.354,92

13.200,00

246,50

0,00

4.000,00

4.000,00

100,00

402399

Drugi prevozni in transportni stroški

0,00

1.354,92

1.200,00

88,57

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0,00

0,00

8.000,00

-

7.001,04

12.138,00

15.000,00

123,58

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

Stran 37 od 59

Prih/O
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dh
1
2
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NRP

3

4

5

Konto
6
410299

OB110-09-0020
410299
OB110-17-0031
410299

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

7.001,04

12.138,00

15.000,00

123,58

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

64.798,00

63.862,00

60.000,00

93,95

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

64.798,00

63.862,00

60.000,00

93,95

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

3.200,00

0,00

7.000,00

-

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

3.200,00

0,00

7.000,00

-

732,00

0,00

0,00

-

PAMETNE VASI ZA JUTRI

OB110-17-0037

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

732,00

0,00

0,00

-

OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI

57.106,60

0,00

0,00

-

402999

Drugi operativni odhodki

16.664,46

0,00

0,00

-

420299

Nakup druge opreme in napeljav

22.936,00

0,00

0,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

17.506,14

0,00

0,00

-

0,00

168.293,40

5.815,16

3,46
237,40

402999
OB110-17-0045

420402

Drugi operativni odhodki

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

OB110-19-0023
402999

Drugi operativni odhodki

0,00

2.449,50

5.815,16

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

165.843,90

0,00

0,00

VARUJ O(KO)LJE

0,00

3.904,00

3.904,00

100,00

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

3.904,00

3.904,00

100,00

DIGIVODA

0,00

0,00

11.339,90

-

OB110-20-0013
402006
OB110-21-0028
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0,00

0,00

5.612,00

-

420239

Nakup avdiovizualne opreme

0,00

0,00

5.727,90

-

33.167,02

70.893,87

63.252,01

89,22

26.603,96

36.240,09

36.143,00

99,73

14.154,04

15.818,20

18.000,00

113,79

Delovanje RRA

14406
.
413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

2.088,35

2.855,00

2.558,00

89,60

10.214,31

17.362,89

15.385,00

88,61

147,26

204,00

200,00

98,04

RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

6.142,67

34.190,77

6.816,00

19,94

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

3.106,98

5.770,90

6.816,00

118,11

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

345,09

1.066,00

0,00

0,00

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.644,80

27.276,51

0,00

0,00

OB110-18-0025

Stran 38 od 59
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6
413310

OB110-19-0018
432300

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja

413300

0,00

0,00

INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

420,39

463,01

463,01

100,00

Investicijski transferi javnim zavodom

420,39

463,01

463,01

100,00

0,00

0,00

19.830,00

-

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

0,00

0,00

19.830,00

-

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,32

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,32

Turizem

304.660,57

636.214,37

409.227,00

64,32

192.607,59

212.837,90

231.227,00

108,64

1.946,03

560,13

2.000,00

357,06

0,00

0,00

1.000,00

-

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

.
402009

Izdatki za reprezentanco

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

402999

Drugi operativni odhodki

8.218,36

25.042,53

54.000,00

215,63

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.676,49

13.027,00

13.027,00

100,00

413300

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

76.678,56

98.383,00

117.500,00

119,43

413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

100.088,15

72.114,00

43.700,00

60,60

420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

3.711,24

0,00

0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

93.033,05

98.599,25

30.000,00

30,43

402999

Drugi operativni odhodki

16.046,19

2.942,83

5.000,00

169,90

420299

Nakup druge opreme in napeljav

2.877,64

0,00

0,00

-

420400

Priprava zemljišča

48.135,73

0,00

0,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

22.557,49

90.656,42

20.000,00

22,06

420801

Investicijski nadzor

2.244,80

0,00

0,00

-

Načrti in druga projektna dokumentacija

1.171,20

5.000,00

5.000,00

100,00

0,00

41.000,00

41.000,00

100,00

OB110-14-0044

420804

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

OB110-16-0047

0,00

41.000,00

41.000,00

100,00

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

1.915,73

14.669,55

5.000,00

34,08

402999

Drugi operativni odhodki

1.915,73

0,00

5.000,00

-

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

14.669,55

0,00

0,00

98,00

0,00

0,00

-

432300
OB110-16-0048

OB110-17-0037

Indeks
2022/ 2021
11

77,36

1403
14420

PRORAČUN
2022
10

45,80

KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA POSAVJE

OB110-21-0027

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

Investicijski transferi javnim zavodom

PAMETNE VASI ZA JUTRI
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402999

ZAKLJUČNI
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7
Drugi operativni odhodki
KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

OB110-18-0026
402999

Drugi operativni odhodki
ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

OB110-20-0006

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

98,00

0,00

0,00

-

1.500,00

248,36

2.000,00

805,28

1.500,00

248,36

2.000,00

805,28

15.506,20

268.859,31

0,00

0,00

0,00

265.467,71

0,00

0,00

15.506,20

3.391,60

0,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES

0,00

0,00

100.000,00

-

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

100.000,00

-

27.094,60

2.536,80

15.500,00

611,01

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,20

Ravnanje z odpadno vodo

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,20

IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,20

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

21.501,50

2.536,80

10.000,00

394,20

9.886,30

0,00

0,00

-

OB110-21-0029

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002
15417
OB110-16-0045
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

11.615,20

2.536,80

10.000,00

394,20

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

5.593,10

0,00

5.500,00

-

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

5.593,10

0,00

5.500,00

-

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

5.593,10

0,00

5.500,00

-

5.593,10

0,00

5.500,00

-

15430
.

5.593,10

0,00

5.500,00

-

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

0,00

0,00

10.000,00

-

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

10.000,00

-

Oskrba z vodo

0,00

0,00

10.000,00

-

IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH

0,00

0,00

10.000,00

-

412000

16039001
16417
OB110-16-0045
420402

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

0,00

0,00

10.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

10.000,00

-

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003

Štipendije

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

19440
.
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
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Opis
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Druge štipendije

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

30.501,05

36.000,00

40.000,00

111,11

50.550,81
8.819,41

54.767,87
12.517,85

61.655,17
12.605,93

112,58
100,70

06

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

8.819,41

12.517,85

12.605,93

100,70

Administracija občinske uprave

8.769,17

11.984,85

12.072,93

100,73

Administracija - KS Blanca

3.904,86

4.300,00

4.300,00

100,00

5000

06039001
60001

3.904,86

4.300,00

4.300,00

100,00

Sejnine udeležencem odborov

3.904,86

4.300,00

4.300,00

100,00

Pisarniški material - KS Blanca

189,08

326,19

326,19

100,00

189,08

326,19

326,19

100,00

.
402905
60002
.
402000
60003

Pisarniški material in storitve

189,08

326,19

326,19

100,00

Stroški prevozov-KS Blanca

1.243,76

1.800,00

1.800,00

100,00

1.243,76

1.800,00

1.800,00

100,00

Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.243,76

1.800,00

1.800,00

100,00

Energija in komunalne storitve-KS Blanca

2.574,48

3.489,00

3.489,00

100,00

2.574,48

3.489,00

3.489,00

100,00

1.767,00

2.582,36

2.650,00

102,62

.
402300
60005
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

105,96

130,00

130,00

100,00

402204

Odvoz smeti

156,08

163,64

150,00

91,66

Telefon, faks, elektronska pošta

545,44

613,00

559,00

91,19

Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

856,99

2.069,66

2.157,74

104,26

856,99

2.069,66

2.157,74

104,26

217,35

1.101,92

1.190,00

107,99

402205
60006
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

06039002
60007

6,88

12,00

12,00

100,00

632,76

955,74

955,74

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50,24

533,00

533,00

100,00

Upravljanje z premoženjem

50,24

533,00

533,00

100,00

50,24

533,00

533,00

100,00

50,24

533,00

533,00

100,00

38.825,45

37.278,42

45.449,24

121,92

.
402500

13

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Stran 41 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

1302

Cestni promet in infrastruktura

38.825,45

37.278,42

45.449,24

121,92

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,45

Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,45

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,45

38.825,45

16.029,03

15.940,95

99,45

0,00

21.249,39

29.508,29

138,87

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

0,00

21.249,39

29.508,29

138,87

JP 872952 BLANCA- HŠ 96.97

0,00

6.000,00

0,00

0,00

13001
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002
13002
OB110-21-0011
420402
OB110-21-0012
420402
OB110-21-0015

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

6.000,00

0,00

0,00

JP 872971 BLANCA- GRADEC- ČANJE

0,00

15.249,39

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

15.249,39

0,00

0,00

JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE

0,00

0,00

29.508,29

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

29.508,29

-

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

105,95

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

105,95

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

105,95

0,00

0,00

-

Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca

105,95

0,00

0,00

-

105,95

0,00

0,00

-

105,95

0,00

0,00

-

420402

16039002
16095
.
402200

Električna energija

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.800,00

4.971,60

3.600,00

72,41

1803

Programi v kulturi

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,05

18039003

Ljubiteljska kultura

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,05

Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,05

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,05

18001
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Šport in prostočasne aktivnosti

1805
18059001
18003
OB110-21-0013
420299

5001

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

2.800,00

2.279,80

2.600,00

114,05

0,00

2.691,80

1.000,00

37,15

Programi športa

0,00

2.691,80

1.000,00

37,15

Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

0,00

2.691,80

1.000,00

37,15

INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA

0,00

2.691,80

1.000,00

37,15

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

2.691,80

1.000,00

37,15

213.335,02

200.101,62

218.315,93

109,10

KS BOŠTANJ
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10
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2022/ 2021
11

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

17.232,81

15.812,59

17.600,00

111,30

0603

Dejavnost občinske uprave

17.232,81

15.812,59

17.600,00

111,30

06039001

Administracija občinske uprave

16.616,01

15.812,59

17.600,00

111,30

292,91

400,00

400,00

100,00

292,91

400,00

400,00

100,00

86,12

200,00

200,00

100,00

Pisarniški material-KS Boštanj

60011
.
402000
402099

Pisarniški material in storitve
Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

60014
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve
Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

60015
.

206,79

200,00

200,00

100,00

3.183,80

3.372,07

3.700,00

109,72

3.183,80

3.372,07

3.700,00

109,72

453,50

600,00

600,00

100,00

1.555,27

1.555,27

1.800,00

115,74

671,77

700,00

700,00

100,00

503,26

516,80

600,00

116,10

13.139,30

12.040,52

13.500,00

112,12

13.139,30

12.040,52

13.500,00

112,12

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

7.113,44

7.114,00

6.500,00

91,37

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.675,16

3.700,00

3.700,00

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

06039002
60016
OB110-12-0088
420202

75,36

100,00

100,00

100,00

2.275,34

1.126,52

3.200,00

284,06

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

616,80

0,00

0,00

-

Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj

616,80

0,00

0,00

-

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

616,80

0,00

0,00

-

Nakup strojne računalniške opreme

616,80

0,00

0,00

-

82.207,05

107.232,91

95.715,93

89,26

82.207,05

107.232,91

95.715,93

89,26

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

82.207,05

29.745,96

95.715,93

321,78

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

82.207,05

29.745,96

95.715,93

321,78

82.207,05

29.745,96

95.715,93

321,78

0,00

70,00

0,00

0,00

82.207,05

29.675,96

95.715,93

322,54

13011
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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13029002
13012
OB110-21-0017
420402

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0,00

77.486,95

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

0,00

77.486,95

0,00

0,00

UREDITEV JP CEROV BREG NA LOGU

0,00

77.486,95

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

77.486,95

0,00

0,00

94.932,55

69.816,00

95.000,00

136,07

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

1603

Komunalna dejavnost

94.932,55

69.816,00

95.000,00

136,07

16039001

Oskrba z vodo

83.330,56

69.438,57

95.000,00

136,81

Oskrba z vodo - KS Boštanj

83.330,56

69.438,57

95.000,00

136,81

83.330,56

69.438,57

95.000,00

136,81

11.911,53

11.905,00

15.000,00

126,00

376,58

400,00

400,00

100,00

16055
.
402200

Električna energija

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402999

Drugi operativni odhodki

413500

Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

16039002
16072

2.761,63

3.130,00

3.000,00

95,85

58.088,06

42.097,21

65.000,00

154,40

848,16

1.100,00

1.100,00

100,00

7.395,06

8.306,36

8.000,00

96,31

1.949,54

2.500,00

2.500,00

100,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.601,99

377,43

0,00

0,00

Urejanje pokopališč

11.601,99

377,43

0,00

0,00

1.005,96

377,43

0,00

0,00

.
402200

Električna energija

254,60

0,00

0,00

-

402204

Odvoz smeti

751,36

0,00

0,00

-

0,00

377,43

0,00

0,00

10.596,03

0,00

0,00

-

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

OB110-12-0089
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

10.596,03

0,00

0,00

-

18.962,61

7.240,12

10.000,00

138,12

1803

Programi v kulturi

18.962,61

7.240,12

10.000,00

138,12

18039003

Ljubiteljska kultura

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,33

Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,33

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,33

18.962,61

4.500,00

6.000,00

133,33

18011
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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18039005
18012

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
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Opis
7

402503

Indeks
2022/ 2021
11

0,00

2.740,12

4.000,00

145,98

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

0,00

2.740,12

4.000,00

145,98

0,00

2.740,12

4.000,00

145,98

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

2.740,12

4.000,00

145,98

27.558,29
14.256,25

30.538,51
10.206,17

32.922,13
11.370,78

107,81
111,41

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

06

PRORAČUN
2022
10

Drugi programi v kulturi

.

5002

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

0603

Dejavnost občinske uprave

14.256,25

10.206,17

11.370,78

111,41

06039001

Administracija občinske uprave

14.256,25

10.206,17

11.370,78

111,41

544,74

750,91

892,78

118,89

544,74

750,91

892,78

118,89

Administracija -KS Krmelj

60020
.
402000

Pisarniški material in storitve

29,72

158,13

170,00

107,51

402001

Čistilni material in storitve

44,92

140,00

140,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco
Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

60023
.

470,10

452,78

582,78

128,71

4.261,62

5.039,39

4.858,00

96,40

4.261,62

5.039,39

4.858,00

96,40

402200

Električna energija

1.574,91

2.370,00

2.350,00

99,16

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.358,57

1.939,39

2.000,00

103,13

402203

Voda in komunalne storitve

468,00

530,00

508,00

95,85

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

860,14

200,00

0,00

0,00

9.449,89

4.415,87

5.620,00

127,27

9.449,89

4.415,87

5.620,00

127,27

Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

60024
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

270,17

230,00

500,00

217,39

4.112,64

3.554,00

4.500,00

126,62

6,57

20,00

20,00

100,00

5.060,51

611,87

600,00

98,06

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

1302

Cestni promet in infrastruktura

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

7.937,01

14.796,34

16.251,35

109,83

13021
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

276,12

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

276,12

0,00

0,00

-

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

276,12

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

276,12

0,00

0,00

-

276,12

0,00

0,00

-

16

16020
.
402200

Električna energija

59,09

0,00

0,00

-

402203

Voda in komunalne storitve

22,09

0,00

0,00

-

402204

Odvoz smeti

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

194,94

0,00

0,00

-

5.088,91

5.536,00

5.300,00

95,74

1803

Programi v kulturi

5.088,91

5.536,00

5.300,00

95,74

18039003

Ljubiteljska kultura

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,00

18020
.
412000
18039005
18021

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.500,00

2.300,00

2.300,00

100,00

Drugi programi v kulturi

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,71

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,71

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,71

.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5003
06

2.588,91

3.236,00

3.000,00

92,71

70.425,56
22.256,72

65.432,06
19.615,80

68.885,63
21.479,00

105,28
109,50

0603

Dejavnost občinske uprave

22.256,72

19.615,80

21.479,00

109,50

06039001

Administracija občinske uprave

20.559,55

17.833,80

14.979,00

83,99

1.669,20

2.084,01

2.181,00

104,65

1.669,20

2.084,01

2.181,00

104,65

Pisarniški material-KS Loka

60030
.
402000

Pisarniški material in storitve

164,55

176,33

178,00

100,95

402009

Izdatki za reprezentanco

259,56

504,67

503,00

99,67

402099

Drugi splošni material in storitve

1.245,09

1.403,01

1.500,00

106,91

Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.554,03

6.248,42

6.558,00

104,95

60031

6.554,03

6.248,42

6.558,00

104,95

402200

Električna energija

2.724,00

3.309,43

3.620,00

109,38

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.201,96

1.300,00

1.300,00

100,00

.
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis

6

7

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402299

Druge storitve komunikacij in komunale
Drugi operativni odhodki-KS Loka

60032
.

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

26,31

50,00

50,00

100,00

795,00

732,00

732,00

100,00

1.806,76

856,99

856,00

99,88

12.336,32

9.501,37

6.240,00

65,67

12.336,32

9.501,37

6.240,00

65,67

769,96

0,00

0,00

-

3.948,58

5.220,00

5.220,00

100,00

10,08

20,00

20,00

100,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

7.607,70

4.261,37

1.000,00

23,47

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.697,17

1.782,00

6.500,00

364,76

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

1.697,17

1.782,00

6.500,00

364,76

1.117,67

1.782,00

6.500,00

364,76

06039002
60033
.
402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

716,16

720,00

0,00

0,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

401,51

1.062,00

6.500,00

612,05

NAKUP OPREME KS LOKA

579,50

0,00

0,00

-

Nakup druge opreme in napeljav

579,50

0,00

0,00

-

OB110-20-0011
420299

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

4.500,00

0,00

0,00

07039002
70030
OB110-21-0019
431500

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0,00

4.500,00

0,00

0,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Loka

0,00

4.500,00

0,00

0,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS LOKA

0,00

4.500,00

0,00

0,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

0,00

4.500,00

0,00

0,00

38.431,68

25.745,19

38.904,63

151,11

38.431,68

25.745,19

38.904,63

151,11

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

38.431,68

23.725,42

38.904,63

163,98

Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

38.431,68

23.725,42

38.904,63

163,98

38.431,68

23.725,42

38.904,63

163,98

38.431,68

23.725,42

38.904,63

163,98

0,00

2.019,77

0,00

0,00

13032
.
402503
13029002

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Stran 47 od 59
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6

13030
OB110-21-0018
420402

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

0,00

2.019,77

0,00

0,00

UREDITEV JP JELŠA

0,00

2.019,77

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

2.019,77

0,00

0,00

7.817,16

12.571,07

4.502,00

35,81

7.817,16

12.571,07

4.502,00

35,81

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

6.462,90

12.571,07

4.502,00

35,81

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

6.462,90

12.571,07

4.502,00

35,81

16030

6.462,90

12.571,07

4.502,00

35,81

402200

Električna energija

1.203,82

1.080,00

1.080,00

100,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.903,08

11.251,07

3.422,00

30,41

402999

Drugi operativni odhodki

1.356,00

240,00

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1.354,26

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka

1.354,26

0,00

0,00

-

1.354,26

0,00

0,00

-

288,40

0,00

0,00

-

.

16039002
16075
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

21,06

0,00

0,00

-

177,60

0,00

0,00

-

867,20

0,00

0,00

-

1.920,00

3.000,00

4.000,00

133,33

1803

Programi v kulturi

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura v KS Loka

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,00

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,00

1.400,00

3.000,00

3.000,00

100,00

18030
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00

0,00

1.000,00

-

18059001

Programi športa

520,00

0,00

1.000,00

-

Šport in prostočasne aktivnosti

520,00

0,00

1.000,00

-

520,00

0,00

1.000,00

-

18031
.
402503

5004
06

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

Stran 48 od 59

520,00

0,00

1.000,00

-

14.370,46
1.653,40

46.909,14
2.606,00

29.105,28
3.106,00

62,05
119,19
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dh
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

0603

Dejavnost občinske uprave

1.653,40

2.606,00

3.106,00

119,19

06039001

Administracija občinske uprave

950,40

2.106,00

2.106,00

100,00

Administracija - KS Primož

211,70

1.306,00

1.306,00

100,00

211,70

1.306,00

1.306,00

100,00

60040
.
402000

Pisarniški material in storitve

0,00

100,00

100,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

0,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

209,00

200,00

200,00

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

2,70

6,00

6,00

100,00

738,70

800,00

800,00

100,00

738,70

800,00

800,00

100,00

Energija in komunalne storitve-KS Primož

60041
.
402200

Električna energija

637,98

690,00

700,00

101,45

402203

Voda in komunalne storitve

100,72

110,00

100,00

90,91

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

703,00

500,00

1.000,00

200,00

Upravljanje z premoženjem -KS Primož

703,00

500,00

1.000,00

200,00

703,00

500,00

1.000,00

200,00

703,00

500,00

1.000,00

200,00

06039002
60043
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

0,00

3.500,00

-

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

0,00

3.500,00

-

07039002
70040
OB110-21-0042
431500

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0,00

0,00

3.500,00

-

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

0,00

0,00

3.500,00

-

TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

0,00

0,00

3.500,00

-

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

0,00

0,00

3.500,00

-

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

2.805,45

35.303,14

18.999,28

53,82

9.911,61

9.000,00

3.500,00

38,89

13040
.
402503

18

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

1803

Programi v kulturi

200,00

4.000,00

500,00

12,50

18039003

Ljubiteljska kultura

200,00

4.000,00

500,00

12,50

Ljubiteljska kultura-KS Primož

200,00

4.000,00

500,00

12,50

200,00

4.000,00

500,00

12,50

18040
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

200,00

4.000,00

500,00

12,50

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,00

Programi športa

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,00

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,00

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,00

Novogradnje

9.711,61

5.000,00

3.000,00

60,00

166.835,20
5.583,98

173.304,50
6.725,91

179.701,60
6.725,91

103,69
100,00

Šport in prostočasne aktivnosti

1805
18059001
18041
OB110-13-0068
420401

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5005
06
0603

Dejavnost občinske uprave

5.583,98

6.725,91

6.725,91

100,00

06039001

Administracija občinske uprave

5.583,98

6.725,91

6.725,91

100,00

Administracija -KS Sevnica

4.278,51

5.318,91

5.318,91

100,00

4.278,51

5.318,91

5.318,91

100,00

4.278,51

5.318,91

5.318,91

100,00

338,67

405,83

400,00

98,56

338,67

405,83

400,00

98,56

60050
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Pisarniški material - KS Sevnica

60051
.
402000

Pisarniški material in storitve

53,67

105,83

100,00

94,49

402009

Izdatki za reprezentanco

285,00

300,00

300,00

100,00

Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

966,80

1.001,17

1.007,00

100,58

966,80

1.001,17

1.007,00

100,58

60055
.
402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

5,23

7,00

7,00

100,00

961,57

994,17

1.000,00

100,59

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

07039002
70050
OB110-21-0020
431500

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

0,00

5.000,00

5.000,00

100,00
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3
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7

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

1302

Cestni promet in infrastruktura

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

13050
.

148.294,74

149.578,59

133.975,69

89,57

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

0,00

0,00

20.000,00

-

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

20.000,00

-

402503

16039002
16058
OB110-21-0033
420500

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0,00

0,00

20.000,00

-

Urejanje pokopališč v KS Sevnica

0,00

0,00

20.000,00

-

MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA

0,00

0,00

20.000,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

0,00

20.000,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

12.956,48

12.000,00

14.000,00

116,67

1803

Programi v kulturi

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,00

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,00

12.956,48

12.000,00

12.000,00

100,00

18039003
18050
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

0,00

2.000,00

-

18059001

Programi športa

0,00

0,00

2.000,00

-

18052
OB110-21-0032
420500

Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica

0,00

0,00

2.000,00

-

VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS SEVNICA

0,00

0,00

2.000,00

-

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KS STUDENEC
LOKALNA SAMOUPRAVA

5006
06

0,00

0,00

2.000,00

-

38.798,21
9.941,60

40.824,66
15.014,56

44.602,08
12.770,56

109,25
85,05

0603

Dejavnost občinske uprave

9.941,60

15.014,56

12.770,56

85,05

06039001

Administracija občinske uprave

9.941,60

15.014,56

12.770,56

85,05

Materialni stroški-KS Studenec

558,14

1.938,00

1.938,00

100,00

558,14

1.938,00

1.938,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

60060
.
402000

Pisarniški material in storitve
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
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Opis
7

Indeks
2022/ 2021
11

558,14

1.838,00

1.838,00

100,00

Energija in komunalne storitve-KS Studenec

999,32

1.680,00

2.680,00

159,52

999,32

1.680,00

2.680,00

159,52

893,36

1.500,00

1.500,00

100,00

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203

Voda in komunalne storitve
Drugi operativni odhodki - KS Studenec

60063

PRORAČUN
2022
10

Izdatki za reprezentanco

.
402200

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

.

0,00

0,00

1.000,00

-

105,96

180,00

180,00

100,00

8.384,14

11.396,56

8.152,56

71,54

8.384,14

11.396,56

8.152,56

71,54

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

2.217,12

3.448,56

3.448,56

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.675,12

3.696,00

3.696,00

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

4,05

8,00

8,00

100,00

2.487,85

4.244,00

1.000,00

23,56

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

1302

Cestni promet in infrastruktura

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

13064
.

24.736,88

23.510,10

29.531,52

125,61

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

819,73

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

819,73

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

819,73

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec

819,73

0,00

0,00

-

819,73

0,00

0,00

-

78,41

0,00

0,00

-

402503

16039002
16061

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

261,60

0,00

0,00

-

402999

Drugi operativni odhodki

479,72

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

1803

Programi v kulturi

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Studenec

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

18060
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5007
06

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

3.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

118.269,18
13.411,20

120.717,61
14.830,91

125.995,87
20.152,91

104,37
135,88

0603

Dejavnost občinske uprave

13.411,20

14.830,91

20.152,91

135,88

06039001

Administracija občinske uprave

13.411,20

13.830,91

15.152,91

109,56

2.482,06

3.420,65

3.514,18

102,73

2.482,06

3.420,65

3.514,18

102,73

Administracija - KS Šentjanž

60070
.
402000

Pisarniški material in storitve

240,87

500,00

500,00

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

556,86

1.500,00

1.500,00

100,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.684,33

1.420,65

1.514,18

106,58

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.200,35

2.454,12

2.476,12

100,90

60072

2.200,35

2.454,12

2.476,12

100,90

402200

Električna energija

789,61

1.000,00

1.000,00

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

932,46

974,12

974,12

100,00

.

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

60073

480,00

502,00

104,58

7.956,14

9.162,61

115,16

8.728,79

7.956,14

9.162,61

115,16

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

2.503,27

1.923,14

1.829,61

95,14

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.612,56

1.613,00

1.613,00

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.604,96

4.400,00

5.700,00

129,55

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

8,00

20,00

20,00

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

1.000,00

5.000,00

500,00

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

.

06039002
60074
.
402503

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

478,28
8.728,79

1302

Cestni promet in infrastruktura

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

13070
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

88.976,68

89.651,20

89.607,46

99,95

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

649,42

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

649,42

0,00

0,00

-

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

649,42

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

649,42

0,00

0,00

-

649,42

0,00

0,00

-

.
402503

16

16071

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

.
402200

Električna energija

226,58

0,00

0,00

-

402204

Odvoz smeti

422,84

0,00

0,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

15.231,88

16.235,50

16.235,50

100,00

1803

Programi v kulturi

15.231,88

16.235,50

16.235,50

100,00

Ljubiteljska kultura

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,00

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,00

12.980,00

13.490,00

13.490,00

100,00

Mediji in avdiovizualna kultura

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,00

Mediji in avdiovizualna kultura

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,00

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,00

2.251,88

2.745,50

2.745,50

100,00

97.510,10
9.956,26

97.373,15
10.767,65

113.984,35
12.033,00

117,06
111,75

18039003
18070
.
412000
18039004
18073

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

KS TRŽIŠČE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

9.956,26

10.767,65

12.033,00

111,75

06039001

Administracija občinske uprave

9.956,26

10.767,65

12.033,00

111,75

702,55

1.406,91

1.900,00

135,05

702,55

1.406,91

1.900,00

135,05

0,00

969,00

1.500,00

154,80

5008

Materialni stroški-KS Tržišče

60080
.
402009
402099

Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

60081

702,55

437,91

400,00

91,34

1.506,42

1.736,00

1.820,00

104,84

1.506,42

1.736,00

1.820,00

104,84

402200

Električna energija

562,22

816,00

800,00

98,04

402203

Voda in komunalne storitve

708,08

625,00

700,00

112,00

.
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ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis

6

7

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

60082
.

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

0,00

50,00

50,00

100,00

236,12

245,00

270,00

110,20

7.747,29

7.624,74

8.313,00

109,03

7.747,29

7.624,74

8.313,00

109,03

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

2.902,56

2.903,00

2.903,00

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.304,12

3.928,77

4.400,00

111,99

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

6,95

10,00

10,00

100,00

533,66

782,97

1.000,00

127,72

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

1302

Cestni promet in infrastruktura

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

13080
.

69.597,68

56.963,59

82.951,35

145,62

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

648,74

651,53

5.000,00

767,42

1603

Komunalna dejavnost

648,74

651,53

5.000,00

767,42

402503

16039002
16081

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

648,74

651,53

5.000,00

767,42

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

648,74

651,53

5.000,00

767,42

648,74

651,53

0,00

0,00

172,30

0,00

0,00

-

.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402999
OB110-19-0001
420402

69,88

0,00

0,00

-

406,56

0,00

0,00

0,00

Drugi operativni odhodki

0,00

651,53

0,00

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

0,00

0,00

5.000,00

-

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

0,00

5.000,00

-

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

17.307,42

28.990,38

14.000,00

48,29

1803

Programi v kulturi

17.307,42

28.990,38

14.000,00

48,29

18039003

Ljubiteljska kultura

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,33

Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,33

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,33

18082
.
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Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

12.000,00

12.000,00

10.000,00

83,33

Drugi programi v kulturi

5.307,42

16.990,38

4.000,00

23,54

Vzdrževanje večnamenskih domov

5.307,42

16.990,38

4.000,00

23,54

5.307,42

2.798,42

3.000,00

107,20

.
402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.395,76

1.495,95

2.000,00

133,69

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.911,66

1.302,47

1.000,00

76,78

OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

0,00

14.191,96

1.000,00

7,05

420204

Nakup drugega pohištva

0,00

14.191,96

1.000,00

7,05

72.824,92
7.002,25

76.469,34
7.704,54

96.552,52
11.230,00

126,26
145,76

OB110-09-0025

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

5009
06
0603

Dejavnost občinske uprave

7.002,25

7.704,54

11.230,00

145,76

06039001

Administracija občinske uprave

7.002,25

7.704,54

9.730,00

126,29

132,47

264,00

600,00

227,27

132,47

264,00

600,00

227,27

61,28

60,33

100,00

165,76

Administracija - KS Zabukovje

60090
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco
Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

60091
.

71,19

203,67

500,00

245,50

2.069,35

2.850,87

4.120,00

144,52

2.069,35

2.850,87

4.120,00

144,52

1.278,37

1.800,00

1.800,00

100,00

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

518,26

730,87

2.000,00

273,65

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

272,72

320,00

320,00

100,00

4.800,43

4.589,67

5.010,00

109,16

4.800,43

4.589,67

5.010,00

109,16

Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

60092
.
402099

Drugi splošni material in storitve

296,06

100,00

500,00

500,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

256,27

279,67

300,00

107,27

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.243,88

4.200,00

4.200,00

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

4,22

10,00

10,00

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0,00

0,00

1.500,00

-

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

0,00

0,00

1.500,00

-

0,00

0,00

1.500,00

-

0,00

0,00

1.500,00

-

06039002
60093
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0,00

3.000,00

0,00

0,00

07039002
70090
OB110-21-0025
431500

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje

0,00

3.000,00

0,00

0,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS ZABUKOVJE

0,00

3.000,00

0,00

0,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

0,00

3.000,00

0,00

0,00

59.047,28

59.964,80

82.322,52

137,28

59.047,28

59.964,80

82.322,52

137,28

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,05

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,05

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,05

59.047,28

13.628,37

82.322,52

604,05

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13090
.
402503
13029002
13091
OB110-21-0021
420402
OB110-21-0022
420402
OB110-21-0023
420402
OB110-21-0024

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0,00

46.336,43

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

0,00

46.336,43

0,00

0,00

STRŽIŠČE-ČANJE, GRADNJA PROPUSTA NA JP ŠT 596197

0,00

9.851,50

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

9.851,50

0,00

0,00

PUSTOL-ŠPEC, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596491

0,00

15.974,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

15.974,00

0,00

0,00

OGRADE-POŽUN, REKONSTRUKCIJA Z ASF. JP ŠT. 596551

0,00

14.444,48

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

14.444,48

0,00

0,00

BUDNA FRANC-MRZLA PL., REK. Z ASF. JP ŠT. 596321

0,00

6.066,45

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

6.066,45

0,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

325,39

0,00

0,00

-

1603

Komunalna dejavnost

325,39

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

325,39

0,00

0,00

-

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

325,39

0,00

0,00

-

325,39

0,00

0,00

-

55,09

0,00

0,00

-

270,30

0,00

0,00

-

420402

16039002
16091
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

Stran 57 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

1803

Programi v kulturi

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

18039003

Ljubiteljska kultura

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

6.450,00

5.800,00

3.000,00

51,72

1.381,02
107,34

8.186,91
947,40

4.962,79
752,00

60,62
79,38

18090
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

5010
06
0603

Dejavnost občinske uprave

107,34

947,40

752,00

79,38

06039001

Administracija občinske uprave

107,34

947,40

752,00

79,38

28,60

50,00

50,00

100,00

28,60

50,00

50,00

100,00

Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

60096
.
402000
60097

Pisarniški material in storitve

28,60

50,00

50,00

100,00

Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

78,74

897,40

702,00

78,23

78,74

897,40

702,00

78,23

.
402009

Izdatki za reprezentanco

0,00

200,00

200,00

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0,50

2,00

2,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

78,24

695,40

500,00

71,90

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

1302

Cestni promet in infrastruktura

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

993,08

5.490,45

2.440,79

44,46

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

0,00

0,00

270,00

-

1603

Komunalna dejavnost

0,00

0,00

270,00

-

16039001

Oskrba z vodo

0,00

0,00

270,00

-

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

0,00

0,00

270,00

-

0,00

0,00

270,00

-

0,00

0,00

270,00

-

13

13095
.
402503

16096

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Stran 58 od 59

Prih/O
PU
dh
1
2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

ZAKLJUČNI
RAČUN 2020
8

Opis
7

VELJAVNI na dan
04.11.2021
9

PRORAČUN
2022
10

Indeks
2022/ 2021
11

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

280,60

1.749,06

1.500,00

85,76

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

280,60

1.749,06

1.500,00

85,76

Programi športa

280,60

1.749,06

1.500,00

85,76

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE
BREZOVO

280,60

1.749,06

1.500,00

85,76

280,60

780,60

500,00

64,05

280,60

780,60

500,00

64,05

0,00

968,46

1.000,00

103,26

968,46

1.000,00

103,26

42.842.096,18 47.710.741,58

111,36

18059001
18095
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

OB110-16-0008
420299

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

SKUPAJ PRIHODKI, ODHODKI IN ZADOLŽEVANJE

Stran 59 od 59

38.156.234,99

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
A. Bilanca odhodkov

v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

01 JAVNA UPRAVA
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov
400000 Osnovne plače

2.937.645,59
2.023.602,59
2.014.312,59
901.841,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

44.600,00

400100 Regres za letni dopust

36.662,50

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.707,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.000,00

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

17.225,00

400400 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

400900 Jubilejne nagrade

2.022,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

80.100,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

59.500,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo

4.850,00
550,00
920,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

15.820,00

402000 Pisarniški material in storitve

13.824,19

402001 Čistilni material in storitve

26.140,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

76.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000,00

402009 Izdatki za reprezentanco

26.863,78

402099 Drugi splošni material in storitve

38.514,18

402200 Električna energija

50.020,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

24.074,12

402203 Voda in komunalne storitve

7.618,00

402204 Odvoz smeti

12.250,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

16.083,00

402206 Poštnina in kurirske storitve

20.600,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

856,00
Stran 1 od 9

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

7.800,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

5.500,00

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

555,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

400,00

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi

320,00
4.750,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

316,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

420,00

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

3.500,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

2.629,61

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

4.500,00
125.000,00
1.000,00
17.964,56

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

700,00

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

95.034,91

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev
402937 Stroški davčnih postopkov

5.000,00
9.334,00
25.000,00
215,00
2.000,00
5.000,00

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000,00

402999 Drugi operativni odhodki

29.255,74

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

23.000,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

63.877,00

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

9.290,00

402402 Stroški prevoza v državi
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

013 Splošne zadeve
0133 Druge splošne zadeve in storitve

150,00
8.900,00
240,00

668.603,00
668.603,00

402099 Drugi splošni material in storitve

20.000,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

91.633,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.500,00

402504 Zavarovalne premije za objekte

21.000,00

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402604 Najem strojne računalniške opreme

5.000,00
45.000,00
5.000,00
Stran 2 od 9

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402799 Druge odškodnine in kazni

3.000,00
10.000,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva

8.000,00

420201 Nakup pisarniške opreme

4.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme

10.000,00

420203 Nakup stanovanjskega pohištva

5.000,00

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

1.500,00

420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

500,00
2.000,00

420400 Priprava zemljišča

50.000,00

420401 Novogradnje

50.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420600 Nakup zemljišč
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

016 Druge dejavnosti javne uprave
0160 Druge dejavnosti javne uprave
402000 Pisarniški material in storitve
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

61.470,00
250.000,00
7.000,00

210.960,00
210.960,00
9.000,00
11.000,00
350,00
330,00

402206 Poštnina in kurirske storitve

8.800,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

2.230,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev

7.410,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

21.840,00

409000 Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

017 Servisiranje javnega dolga
0171 Servisiranje javnega dolga države
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

34.480,00
34.480,00
7.000,00

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

500,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

26.980,00

02 OBRAMBA
022 Civilna zaščita
0220 Civilna zaščita
402199 Drugi posebni materiali in storitve
402999 Drugi operativni odhodki
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

03 JAVNI RED IN VARNOST
031 Policija
0310 Policija
402099 Drugi splošni material in storitve
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

39.500,00
39.500,00
39.500,00
5.000,00
23.000,00
1.000,00
10.500,00

452.290,00
14.350,00
14.350,00
14.000,00
350,00

Stran 3 od 9

032 Protipožarna varnost
0320 Protipožarna varnost

437.940,00
437.940,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

229.440,00

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

208.500,00

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

5.832.173,28
234.511,07
179.511,07

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

9.516,00

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1.200,00

402999 Drugi operativni odhodki

5.815,16

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

82.000,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

44.646,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
420239 Nakup avdiovizualne opreme
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
0421 Kmetijstvo

2.558,00
23.385,00
200,00
5.727,90
463,01

55.000,00
55.000,00

283.380,10
228.929,91

402099 Drugi splošni material in storitve

4.000,00

402799 Druge odškodnine in kazni

4.700,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

402999 Drugi operativni odhodki

35.000,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

71.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0422 Gozdarstvo
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina

6.000,00
4.229,91
90.000,00
2.000,00
10.000,00

54.450,19
54.450,19

203.790,00
77.790,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

37.790,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

045 Promet

126.000,00
100.000,00
26.000,00

3.849.729,11
Stran 4 od 9

0451 Cestni promet

3.849.729,11

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

20.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.841.095,47

402999 Drugi operativni odhodki
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

046 Komunikacije
0460 Komunikacije

2.000,00
50.000,00
15.000,00
1.546.686,64
129.000,00
53.643,00
192.304,00

6.665,00
6.665,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

5.209,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

1.456,00

047 Druge gospodarske dejavnosti
0473 Turizem
402009 Izdatki za reprezentanco
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420204 Nakup drugega pohištva
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

05 VARSTVO OKOLJA
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

409.227,00
409.227,00
2.000,00
1.000,00
66.000,00
13.027,00
117.500,00
43.700,00
100.000,00
20.000,00
5.000,00
41.000,00

844.871,00
844.871,00
513.660,00
30.000,00
21.861,00
165.000,00
5.000,00
85.000,00
6.000,00
18.350,00

1.297.958,10
107.286,10
107.286,10
63.286,10
1.000,00
43.000,00

Stran 5 od 9

052 Ravnanje z odpadno vodo
0520 Ravnanje z odpadno vodo
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.185.172,00
1.185.172,00
5.192,17
30.000,00
6.500,00
373.903,68
40.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

500.162,01

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

185.000,00

420801 Investicijski nadzor

18.414,14

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

26.000,00

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine
0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
061 Stanovanjska dejavnost
0610 Stanovanjska dejavnost
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

5.500,00
5.500,00
5.500,00

2.639.170,17
245.000,00
245.000,00
120.000,00
45.000,00
80.000,00

165.000,00
165.000,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

70.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

45.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000,00

063 Oskrba z vodo
0630 Oskrba z vodo

2.010.020,17
2.010.020,17

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

17.685,37

402200 Električna energija

16.080,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

400,00
3.000,00
72.392,00
1.100,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

16.500,00

402999 Drugi operativni odhodki

27.000,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.500,00
1.736.493,78

420801 Investicijski nadzor

32.869,02

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

84.000,00

064 Cestna razsvetljava
0640 Cestna razsvetljava
402200 Električna energija

219.150,00
219.150,00
98.150,00
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

81.000,00

07 ZDRAVSTVO

34.000,00

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve

34.000,00

0721 Splošne zdravstvene storitve

34.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000,00

402999 Drugi operativni odhodki

3.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20.000,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

3.000,00

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

2.000,00

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

1.978.297,65
753.935,15
753.935,15

402001 Čistilni material in storitve

3.200,00

402099 Drugi splošni material in storitve

1.500,00

402200 Električna energija

5.000,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00
17.000,00
30.000,00
101.500,00

402504 Zavarovalne premije za objekte

2.000,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

2.500,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420401 Novogradnje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

082 Kulturne dejavnosti
0820 Kulturne dejavnosti

23.000,00
2.700,00
163.000,00
91.000,00
134.513,00
7.662,15
12.000,00
3.000,00
124.360,00
20.000,00
9.000,00

990.328,00
990.328,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402999 Drugi operativni odhodki

5.000,00
21.260,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

233.690,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

393.793,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

278.585,00

Stran 7 od 9

420204 Nakup drugega pohištva
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00
5.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

32.000,00

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

2.745,50
2.745,50
2.745,50

231.289,00
231.289,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

74.135,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

98.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

59.154,00

09 IZOBRAŽEVANJE
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
0911 Predšolska vzgoja
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

0912 Osnovnošolsko izobraževanje
402999 Drugi operativni odhodki
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

096 Podporne storitve pri izobraževanju
0960 Podporne storitve pri izobraževanju
411799 Druge štipendije
411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

10 SOCIALNA VARNOST
104 Varstvo otrok in družine
1040 Varstvo otrok in družine
411103 Darilo ob rojstvu otroka

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva
402999 Drugi operativni odhodki
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411909 Regresiranje oskrbe v domovih

6.750.888,00
5.795.487,00
3.207.900,00
80.000,00
2.864.400,00
163.500,00
100.000,00

2.587.587,00
3.000,00
629.587,00
1.450.000,00
15.000,00
85.000,00
405.000,00

955.401,00
955.401,00
40.000,00
850.401,00
20.000,00
5.000,00
40.000,00

1.218.700,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00

909.000,00
909.000,00
7.000,00
30.000,00
477.000,00
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411920 Subvencioniranje stanarin
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

65.000,00
259.000,00
6.000,00
65.000,00

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva

243.700,00

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

243.700,00

409100 Proračunska rezerva

Skupaj A. Bilanca odhodkov

243.700,00

23.180.622,79

Stran 9 od 9

C. Račun financiranja

v EUR
COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

01 JAVNA UPRAVA
017 Servisiranje javnega dolga
0171 Servisiranje javnega dolga države

674.748,00
674.748,00
674.748,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

419.663,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

255.085,00

Skupaj C. Račun financiranja

674.748,00

Stran 1 od 1
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PREDLOG
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20),
Resolucije Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 - 2023
(Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 - 2023 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

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2022
1. UVOD
S tem aktom se določi Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2022.
Letni program šport (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja dokument, ki določa programe in
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, opredeljuje naloge in
smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa ter določa obseg javnih sredstev, ki se
zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti.
Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem
interesu in se sofinancira iz javnih sredstev.
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in zaradi svojih učinkov
pomembno vpliva na družbo. Šport združuje ljudi in doseže vsakogar ne glede na starost ali
socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko,
določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko
pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
Občina bo podpirala vse športne panoge, ki že delujejo v občini, prav tako pa tudi vse
športne aktivnosti, ki se na novo izvajajo tako formalne in kot neformalne skupine.
2. ŠPORTNI PROGRAMI, FINANCIRANI PREKO JAVNEGA RAZPISA
Skupni obseg sredstev:

163.000,00 EUR

Izvajalce LPŠ v lokalni skupnosti izbere pristojni organ lokalne skupnosti, na podlagi javnega
razpisa. Na javni razpis, ki ga objavi Občina Sevnica v Uradnem listu RS, na spletni strani
Občine Sevnica ter JZ KŠTM Sevnica, se lahko prijavijo vsi zainteresirani izvajalci
programov športa. Podlaga za izbor programov športa je odlok, ki ureja sofinanciranje
programov športa v Občini Sevnica, katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje
programov športa. Po zaključku ocenjevanja vlog in določitve predloga sofinanciranja
programov, bo z vsakim izbranim izvajalcem športnih programov sklenjena pogodba o
sofinanciranju za leto 2022.
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Z javnim razpisom za zbiranje predlogov programov, ki se bodo sofinancirali s proračunskimi
sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost
obravnave.
Višina sredstev znaša 163.000 EUR in je povečana za 40.000 EUR. Dodatna sredstva bodo
namenjena za tekmovalni šport.
Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom:
 športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v Občini Sevnica,
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Sevnica,
 pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo
nepridobitno dejavnost,
 zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev po Zakonu
o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno
dejavnost,
 društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
 društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih
športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v Občini Sevnica,
 se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev LPŠ,
 imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali
usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo
biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših,
šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport,
vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70% občanov občine, v nasprotnem primeru
se program ne sofinancira,
 prijavljene programe izvajajo na območju Občine Sevnica,
 izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v
obsegu vsaj 60 ur,
 imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva,
klubi in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
 občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi
prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje
dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31.1. za preteklo leto.
Sofinancirali se bodo naslednji programi, in sicer v znesku od skupne vrednosti sredstev
(163.000,00 EUR):
1. NETEKMOVALNI ŠPORT ……………………………………………………. 31.500,00 EUR
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih
otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine,
obštudijske športne dejavnosti)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Šport invalidov
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1.4. Športna rekreacija
1.5. Šport starejših
2. TEKMOVALNI ŠPORT ……………………………………………………… 101.000,00 EUR
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Kakovostni šport
2.3. Šport invalidov
3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
……………………………………………………………………………………….. 11.000,00 EUR
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU ……………………………………………… 10.500,00 EUR
4.1. Delovanje športnih zvez ……………………………………………………… 4.500,00 EUR
4.2. Delovanje društev ……………………………………………………………. 6.000,00 EUR
5. ŠPORTNE PRIREDITVE ……………………………………………………….. 9.000,00 EUR
5.1. Rekreativne prireditve …………………………………………………………. 4.000,00 EUR
5.2. Rekreativne občinske lige ……………………………………………………. 5.000,00 EUR
Predlagani programi bodo ovrednoteni na podlagi meril iz Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Sevnica in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto
2022.
Aktualna vrednost točke za posamezno področje športa se določi tako, da se finančna
sredstva za posamezno področje športa delijo z vsoto vseh točk, ki so jih za posamezno
področje športa prejeli izbrani izvajalci LPŠ.
Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo priznano sofinanciranje programov,
bo sklenjena pogodba. V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije
programa, pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
3. SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI KŠTM SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

234.513,00 EUR

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica KŠTM Sevnica dolžna zagotoviti sredstva za plače
zaposlenih v zavodu na področju športa.
Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s
Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica (upravljanje v imenu
in za račun občine) in skate parkom. Za vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne
stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno
premijo in druge operativne stroške. Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica
koristijo predvsem društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. V Športnem
domu se oddaja v najem sejna soba in pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V Športni
dvorani se daje v najem klubski prostor, na bazenu pa prostor za gostinski lokal. Zavod skrbi
za organizacijo in izvedbo raznih prireditev, dogodkov in programov.
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Občina Sevnica bo v letu 2022 namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in
objektov na področju športa, ki so v upravljanju KŠTM Sevnica.
Sredstva se namenjajo za:




plače zaposlenih na področju športa
izvajanje dejavnosti, ki jih bo v skladu s finančnim
planom za leto 2022 KŠTM Sevnica izvajal na področju športa
investicijski transfer KŠTM za področje športa

91.000,00 EUR
134.513,00 EUR
9.000,00 EUR

4. TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Skupni obseg sredstev:

2.500,00 EUR

Občina Sevnica je v preteklih letih uredila fitnes naprave na prostem na različnih lokacijah
občine, za izvajanje tako rekreativne dejavnosti kot tudi vadbo športnih klubov. Prav tako je
bilo postavljenih kar nekaj otroških igrišč. Vso opremo, druge športne površine in igrišča je
občina kot lastnica dolžna redno vzdrževati.
5. IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
Skupni obseg sredstev:

100.000,00 EUR

Sredstva se ohranjajo za nujno varnost oziroma za minimalno izvedbo stabilizacije in
ureditev površine.
6. NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAVE
Skupni obseg sredstev:

10.000,00 EUR

Občina bo nadaljevala z nadgradnjo opremljanja igrišč s športno-rekreativno opremo.
7. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME
Skupni obseg sredstev:

122.360,00 EUR

Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledila potrebam, ki
nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. Pri tem se bodo upoštevali cilji in izvedbeni načrt iz Strategije športa 2020-2029
(manjše ureditve investicijskega značaja v notranjih športnih objektih, ureditve športnih igrišč,
športnih parkov).
V sklopu participativnega proračuna bo v letu 2022 postavljena ograja za lovljenje žog v
Rovišču pri Studencu ter košarkarski koši na športnem igrišču na Češnjicah. Postavljene
bodo tudi zunanje fitnes naprave ob igrišču v Tržišču ter otroška igrala na Telčah.
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8. UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
Skupni obseg sredstev:

5.000,00 EUR

Občina bo nadaljevala z urejanjem rekreativnih površin ob Savi, skladno s prostorskimi akti,
potrebami uporabnikov in šol ter morebitnimi možnostmi pridobitve dodatnih finančnih
sredstev s strani države in EU.
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, z vsemi popisi del in oceno
vrednosti.
9. ŠPORTNI PARK KRMELJ
Skupni obseg sredstev:

10.000,00 EUR

Občina bo nadaljevala z umeščanjem športnih objektov na področju Športnega parka v
Krmelju, v sodelovanju s šolo, krajevno skupnostjo ter uporabniki površin.
Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, z vsemi popisi del in oceno
vrednosti za vsako fazo posebej.
10. UPRAVALJANJE BAZENA V SEVNICI
Skupni obseg sredstev:

85.400,00 EUR

Skladno z novo pogodbo, ki bo začela veljati s 1.1.2022, bo KŠTM Sevnica izvajal
upravljanje bazena v imenu in za račun Občine Sevnica, zato so ta sredstva planirana v
proračunu občine.
11. POKRIVANJE MATERIALNIH STROŠKOV OBRATOVANJA ŠPORTNE DVORANE
SEVNICA
Skupen obseg sredstev:

7.587,00 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane
Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.
12. VZPODBUJANJE ŠPORTA NA RAVNI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupen obseg sredstev:

9.650,00 EUR

Krajevne skupnosti in Občina v večini krajevnih skupnosti zagotavljata prostore, ki so na
razpolago tudi športnim društvom, predvsem rekreativnega značaja. S temi aktivnostmi se
omogoča razvoj športa v manjših krajih. Krajevne skupnosti se financirajo iz občinskega
proračuna, saj se sredstva iz občinskega proračuna dodelijo krajevnim skupnostim, s katerim
razpolagajo. Iz teh sredstev krajevne skupnosti sofinancirajo delovanje raznih društev.
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13. SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH
Skupen obseg sredstev:

18.000,00 EUR

Občina Sevnica je ustanoviteljica sedmih osnovnih šol, od katerih se športna dejavnost
odvija v šestih šolah. Vse šole poleg redne športne vzgoje otrok nudijo tudi prostor za
izvajanje športne vadbe klubom, društvom, organizacijam in drugim fizičnim osebam. Sveti
šol so do leta 2019 sprejemali cenike za posamezno šolsko leto, in sicer na osnovi
kalkulativnih cen. Po spremembi zakonodaje in uveljavitvi Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, župan potrjuje cenike za objekte, ki so v lasti
Občine Sevnica. JZ KŠTM Sevnica je za šolsko leto 2021/2022 izvedel Javni poziv za
uporabo športnih objektov v občini Sevnica, ki velja za vse pokrite športne objekte, ki so v
lasti Občine Sevnica ter v upravljanju JZ KŠTM Sevnica. Urnike so izdelali predstavniki vseh
upravljavcev, spremembe in odpovedi v času izvedbe vadb pa uporabniki urejajo s
posameznimi upravljavci.
Po zaključku poziva je bil izdelan končni urnik koriščenja športnih objektov.
Društva imajo subvencionirano uporabo objektov (cene najema za 1 uro uporabe znašajo od
1-3 EUR v športnem domu in športni dvorani ter 1-2 EUR v šolskih telovadnicah), in sicer:



če gre za športna društva, ki so izvajalci Letnega programa športa v Občini Sevnica
za tekoče leto,
če so izvajalci programov redne vadbe, ki so sofinancirani iz sredstev Občine na
področju socialnega in zdravstvenega varstva, kulturnih dejavnosti ter javni zavodi, ki
v svojih objektih nimajo možnosti izvajanja predšolskih in šolskih dejavnosti.

Skupni obseg sredstev je določen na podlagi izračuna kalkulacij cen.
14. SKUPNI OBSEG VSEH SREDSTEV ZA LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2022

768.010,00 EUR
Glede na Resolucijo Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 20142023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014-2023, Občina Sevnica sledi vsem kriterijem in usmeritvam države.

15. VELJAVNOST PROGRAMA
Letni program športa začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2022.
Številka: 671-0011/2021
Sevnica,
Srečko OCVIRK,
župan
Občine Sevnica
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Mnenje Športne zveze Sevnica k Letnemu
programu športa v Občini Sevnica za leto
2022

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto
2022

Številka:

610-0020/2021

Pripravljavca gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti
Poročevalca:
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti

PREDLOG
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 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

LETNI PROGRAM KULTURE
V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2022

1. UVOD
Letni program kulture v Občini Sevnica določa javni interes občine na področju zagotavljanja
dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, ljudske in kulturne
dediščine, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev
za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini.
Letni program kulture se udejanja preko javnih zavodov (Javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Knjižnica Sevnica), javnega sklada (Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, OI Sevnica), Javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica, Zveze
kulturnih društev Sevnica, kulturnih društev, samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih
organizacij, registriranih za izvajanje kulturnih dejavnosti.
Javni interes za kulturo se v Občini Sevnica uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto.
Pogoji za izvedbo letnega programa kulture se zagotavljajo s sprejetim proračunom za leto
2022.

2. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in
21/18-ZNOrg; v nadaljevanju: zakon), ki določa, da javni interes za kulturo temelji na
zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in
slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne skupnosti.
Na podlagi zakona se izvajanje javnega interesa za kulturo v Občini Sevnica določi z letnim
programom kulture, ki določa kulturne programe in projekte, ki se sofinancirajo iz javnih
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sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki
se zagotovijo v občinskem proračunu.

3. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST, PROGRAMI IN PROJEKTI,
FINANCIRANI PREKO JAVNEGA RAZPISA
Skupni obseg sredstev:

48.000,00 EUR

Z javnim razpisom za zbiranje ponudb programov in projektov, ki se bodo sofinancirali s
proračunskimi sredstvi, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in
enakopravnost obravnave.
Javni razpis se objavi v javnih glasilih in na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa
pa v Uradnem listu Republike Slovenije. Postopek izvedbe javnega razpisa za izbor
izvajalcev programov in projektov na področju kulture vodi Občina Sevnica (priprava javnega
razpisa, zbiranje vlog, priprava sklepov in pogodb). Župan z izvajalci sklene pogodbo.
Izvajalci, ki lahko kandidirajo s programom:





društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so
nepridobitni;
posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

Do sofinanciranja niso upravičeni ansambli, ki delujejo v okviru društva, registrirani za
izvajanje programov na področju kulture.
Prijavitelji bodo lahko pridobili sredstva za:










redno, sistematično in kontinuirano delovanje;
organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije
in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
udeležbo na tekmovanju;
obletnico delovanja;
vzdrževanje opreme;
članstvo v resorni zvezi;
založništvo;
izobraževanje in strokovno usposabljanje.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kulturne
dejavnosti, niso predmet financiranja.
Podlaga za izbor programov in projektov je Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15). Na podlagi meril iz tega pravilnika bodo
ovrednoteni prispeli programi in projekti.
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Z vsakim izvajalcem, ki mu bo priznano sofinanciranje programov in projektov, bo sklenjena
pogodba. V pogodbi se določi: vsebina in obseg programa, čas realizacije programa,
pričakovani dosežki, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.

4. SREDSTVA ZA IZVAJANJE KULTURNE DEJAVNOSTI KŠTM SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

268.523,00 EUR

Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotoviti
sredstva za plače zaposlenih v zavodu na področju kulture.
KŠTM Sevnica na področju kulture upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z
Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte Občina
plačuje obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje,
zavarovalno premijo in druge operativne stroške). Zavod skrbi za programsko delovanje vseh
treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov.
Na Gradu Sevnica so v letu 2022 predvidene naslednje prireditve, programi in redne
dejavnosti:
a) prireditve: Sevniško grajsko poletje 2022, Likovno – razstavni dogodki, Grajska rezatev in
trgatev, Svetovni dan lutk 2022, Dan odprtih vrat, otvoritev razstave o Ajdovskem gradcu,
otvoritev srednje etaže Lutrovske kleti in ostali dogodki (Ženski modno – kulinarični večer,
dobrodelni koncert itd.);
b) redne dejavnosti: vodeni ogledi gradu z okolico, animirani ogledi gradu za otroke »Spoznaj
barona Moscona!«, Grajski dan doživetij za družine »Z družino bomo graščaki«, veličastne
poroke, grajska vinoteka, grajski vinograd, grajska vila, klet modre frankinje, Lutrovska klet,
bralni kotiček, vodenje po tematski poti Gozd je kultura, Energijska pot.
Na Ajdovskem gradcu bosta v letu 2022 organizirana dva večja dogodka. Potekali bodo tudi
animirani ogledi, delavnice za otroke in animatorje ter dnevi odprtih vrat.
V Kulturni dvorani Sevnica bodo v letu 2022 še naprej potekali odrasli in otroški abonmaji ter
drugi dogodki.
Občina Sevnica bo v letu 2022 namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in
objektov na področju kulture, ki jih ima v upravljanju KŠTM Sevnica.
Sredstva se namenjajo za:




plače zaposlenih na področju kulture
izvajanje dejavnosti, ki jih bo v skladu s finančnim
planom za leto 2022 KŠTM Sevnica izvajal na področju kulture
investicijski transfer KŠTM za področje kulture
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108.000,00 EUR
135.523,00 EUR
25.000,00 EUR

5. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
OBMOČNA IZPOSTAVA SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

17.000,00 EUR

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) je osrednja vladna organizacija
slovenske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi
strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture.
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za delovanje ter sredstva za
sofinanciranje programov, ki jih bo OI JSKD Sevnica na podlagi letne pogodbe izvajala na
območju Občine Sevnice.
Občina Sevnica bo v letu 2022 sofinancirala naslednje programe in projekte: srečanje
otroških gledaliških in lutkovnih skupin, srečanje odraslih gledaliških skupin, območno
srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov (Poj z menoj), območno srečanje predšolskih
pevskih zborov (Ringaraja), območno srečanje odraslih pevskih zborov (Pesem Posavja),
srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž (Skupaj se znajdemo mi), srečanje
otroških in odraslih folklornih skupin, območno srečanje mladih likovnikov in razstava (Paleta
brez meja), likovni seminar (delavnica), lutkovni in gledališki seminar, filmske delavnice,
različne dodatne delavnice/natečaji (gledališče, literatura, likovna in fotografska dejavnost…),
srečanje odraslih literarnih ustvarjalcev, Škrjanček poje, žvrgoli, območne razstave/natečaji
fotografskih ustvarjalcev, podelitev jubilejnih značk društvom.
Sredstva iz pogodbe se namenjajo za:



delovanje izpostave
organizacijo območnih in medobčinskih kulturnih
prireditev v občini Sevnica

2.000,00 EUR
15.000,00 EUR

6. KNJIŽNICA SEVNICA
Skupni obseg sredstev:

401.320,00 EUR

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg
matične knjižnice v Sevnici še izposojevališče v Loki pri Zidanem mostu, od jeseni 2020 pa je
njena enota tudi posavska potujoča knjižnica, dolžna zagotavljati sredstva za plače s
prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih.
Občina je ravno tako dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške, ki nastanejo pri
obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje,
zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnega
zavoda Knjižnica Sevnica dolžna zagotavljati tudi sredstva za sofinanciranje nakupa
knjižničnega gradiva (del sredstev za nakup knjižničnega gradiva pa knjižnica pridobi iz

4

državnega proračuna, za nakup gradiva nameni tudi pretežni del sredstev iz lastnih
prihodkov).
Knjižnica Sevnica glede na Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK,
95/15) opravlja naslednje dejavnosti in naloge: zbira, obdeluje in hrani knjižnično gradivo,
nabavlja in posreduje knjižnično gradivo, zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in
elektronskih komunikacij, izdeluje knjižnične kataloge, oblikuje podatkovne zbirke in druge
informacijske vire, posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobiva nove uporabnike,
izobražuje in informacijsko opismenjuje uporabnike, sodeluje v vseživljenjskem
izobraževanju, zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, zagotavlja
dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in
odrasle s posebnimi potrebami, organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično
dejavnostjo.
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti sodijo: optimalna ponudba gradiva, ponudba
informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne
potrebe okolja, informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju,
zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, pridobivanje informacij in
smotrne izrabe prostega časa v knjižnici, omogočanje dostopa do domoznanske zbirke za
lokalne študije, omogočanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo
elektronskih publikacij in svetovnega spleta ter medknjižnična izposoja iz domačih in tujih
knjižnic.
Izvedbo dogodkov in dejavnosti bo tudi v naslednjem letu zagotovo krojila negotova situacija
zaradi COVID-19 situacije. Za leto 2022 so načrtovani naslednji dogodki: izvedba potopisnih
in strokovnih predavanj za odrasle, tudi v sodelovanju z domačimi avtorji, izvedba bralnega
projekta za odrasle: Posavci beremo skupaj (skupaj z Valvasorjevo knjižnico Krško in
Knjižnico Brežice), literarni večeri s predstavitvami literarnih del domačih in drugih avtorjev,
predšolska in šolska bralna značka za otroke in mladino ter poletna bralna značka za mlade
bralce, mesečna srečanja bralk in bralcev v okviru bralnega krožka za odrasle, mesečne
izvedbe ur pravljic za najmlajše v Sevnici in občasne ure pravljic v Loki, izvedba
bibliopedagoških ur (projekt Rastem s knjigo v sodelovanju z osnovnimi šolami občine
Sevnica ter Srednjo šolo Sevnica), delo z uporabniki s posebnimi potrebami in starejšimi
uporabniki (bralna značka »S knjigo na potep« za varovance VDC-ja, ura pravljice kot
terapevtsko sredstvo v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, bralne urice v Domu
upokojencev Sevnica), počitniške ustvarjalne delavnice, mesečni obiski skupin otrok iz vrtca
(pripovedovanje pravljice) ter obiski učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica (priložnostno), kjer
se izvaja bibliopedagoška vzgoja mladim bralcem, zbiranje domoznanskega gradiva v okviru
zbiralnih »tematskih akcij«, mesečne likovne in druge razstave (sevniških in drugih)
ustvarjalcev, spletni dogodki (posnetki likovnih razstav), strokovna predavanja priznanih
slovenskih strokovnjakov različnih strok (v sodelovanju s knjižnicami na območju Dolenjske,
Bele krajine in Posavja).
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Občina Sevnica bo v letu 2022 namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje opreme in
prostorov v Knjižnici Sevnica ter v izposojevališču v Loki pri Zidanem mostu. Knjižnica
Sevnica za vsako leto izrazi potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.
Sredstva se namenjajo za:





plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih
delovanje
nakup knjižničnega gradiva
investicijsko vzdrževanje

274.320,00 EUR
90.000,00 EUR
30.000,00 EUR
7.000,00 EUR

7. POSAVSKA POTUJOČA KNJIŽNICA
Skupni obseg sredstev:

25.135,00 EUR

Skladno s pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice (v
nadaljevanju: PPK) so Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občina
Sevnica in Občina Radeče dolžne zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti PKK. Ključ za
razdelitev skupnih stroškov je število prebivalcev v posameznih občinah, ki se vsako leto
preveri na dan 1.1. tekočega leta, kar je osnova za izračun deležev sofinanciranja za
naslednje leto. Pogodbene stranke zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenih za plačilo stroškov dela za voznika bibliobusa in bibliotekarja.
Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti sredstva za
materialne stroške, ki nastajajo pri delovanju in vzdrževanju vozila ter sredstva za
sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Sredstva se namenijo za:



plače
delovanje in nakup knjižničnega gradiva

11.473,00 EUR
13.662,00 EUR

8. IZBOR IZVAJALCEV S PODROČJA GODBENIŠTVA ZA
ORGANIZACIJO, IZVEDBO IN SODELOVANJE PRI PRIREDITVAH
ŠIRŠEGA OBČINSKEGA POMENA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2022
Skupni obseg sredstev:

22.000,00 EUR

Sredstva so namenjena pripravi scenarija, organizaciji, izvedbi in sodelovanju pri prireditvah.
Posamezno društvo se lahko prijavi za organizacijo, izvedbo ali sodelovanje za več sklopov,
ki so predmet javnega poziva (prvomajski nastop – organizacija in izvedba, dan državnosti –
organizacija in izvedba, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Sevnica –
sodelovanje, božično – novoletni koncert – organizacija in izvedba, prireditve ob otvoritvah in
odprtjih – do 7 prireditev skozi celo leto – sodelovanje, prireditve ob obletnicah in proslavah –
do 7 prireditev skozi celo leto – sodelovanje). Za posamezen sklop bo izbran le en izvajalec.
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Na poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:





so kulturna društva s področja godbeništva s sedežem v občini Sevnica;
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje kulturnih aktivnosti;
prijavitelji niso pridobili sredstev za izvedbo prireditev, ki so predmet poziva, na
osnovi drugih razpisov Občine Sevnica;
niso navedli zavajajočih podatkov.

Prireditve se izberejo na podlagi meril, in sicer:





kakovost in realnost izvedbe prijavljene organizacije;
izkušnje in reference prijavitelja;
racionalna in varčna izvedba organizacije prireditve;
usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetov javnega poziva.

Z izbranimi prijavitelji bo Občina sklenila pogodbo, v kateri se definira način sodelovanja pri
posamezni prireditvi.

9. OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV V OBČINI SEVNICA V LETU 2022
Skupni obseg sredstev:

35.000,00 EUR

Občina Sevnica bo v letu 2022 objavila razpis za ohranjanje spomenikov lokalnega
kulturnega pomena, ki so bili razglašeni z Odlokom v letu 2013.
Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega
pomena, ki leži na območju Občine Sevnica.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
 objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine
Sevnica,
 uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika in/ali njemu
pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta,
 pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje),
 pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno,
 zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih virov financiranja (npr. Ministrstva
za kulturo) v višini najmanj 50% stroškov obnove,
 pridobljena predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena
s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
 pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sevnica iz
predhodnih javnih razpisov, če je upravičenec na njih sodeloval,
 izpolnjevanje drugih morebitnih pogojev, določenih z vsakoletnim razpisom.
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10. DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Skupni obseg sredstev:

7.000,00 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja veteranskih društev in združenj, ki niso
financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v Občini Sevnica. Občina sredstva
vsako leto razdeli na podlagi javnega poziva, objavljenega na spletni strani Občine Sevnica.

11. VZPODBUJANJE KULTURNE DEJAVNOSTI NA RAVNI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
Skupen obseg sredstev:

5.800,00 EUR

Krajevne skupnosti in Občina v večini krajevnih skupnosti zagotavljata prostore, ki so na
razpolago tudi kulturnim društvom. Krajevne skupnosti se financirajo iz občinskega
proračuna, saj se sredstva iz občinskega proračuna dodelijo krajevnim skupnostim, s katerim
razpolagajo. Iz teh sredstev krajevne skupnosti sofinancirajo delovanje raznih društev.

12. MEDIJI
Skupni obseg sredstev:

76.000,00 EUR

Kadar govorimo o javnem interesu na področju medijev, medije presojamo tudi kot vprašanje
kulture. So nosilci kulture in sami del kulture.
Javni interes občine je zagotavljanje možnosti in pravic do kakovostnega obveščanja
občanov občine Sevnica in ostalih ciljnih skupin. S svojim poročanjem v domove občanov
mediji prenašajo in prinašajo aktualne informacije, predvsem o vsakodnevnih lokalnih temah,
ki so pomembne za občanke in občane. Vsem slovenskim temam je na razpolago bistveno
manj medijskega prostora kot osrednji Sloveniji. Nujnost širšega obveščanja na ravni lokalnih
skupnosti je zato tudi v čim širši socialni vključenosti – da vsako gospodinjstvo v tem pogledu
obravnavamo na enak način, ne glede na lokacijo bivanja, socialni in ekonomski status
občanov.
Izmed vseh lokalnih in regionalnih medijev Občina Sevnica z namenom celovitega
obveščanja redno sodeluje z naborom medijev, temu pa je namenjen delež proračunskih
sredstev.
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije
novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov,
naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje
raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva
se namenijo tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.
Občina Sevnica bo z namenom celovitega obveščanja občank in občanov sodelovala z
naslednjimi lokalnimi in regionalnimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom brezplačno
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prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo E-Posavje Krško,
obveščanje bo potekalo tudi preko lokalnih informativnih radijskih postaj (aktualna povabila
na dogodke javnega značaja itd.).
Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in
drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je vzajemno
utečeno pri organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih
tekmovanj, preventivnih dogodkov itd. Pri tem občina sodeluje in pomaga tudi z obveščanjem
javnosti in medijsko promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.
Del sredstev za obveščanja javnosti bo v letu 2022 predviden za promocijo občine, turizma in
turističnih potencialov občine kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.

13. POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Skupni obseg sredstev:

7.400,00 EUR

Občina Sevnica je za izvajanje javne službe na področju premične kulturne dediščine
soustanovila Posavski muzej Brežice za področje arheologije, etnologije, zgodovine in
likovne umetnosti.
Muzej skrbi za premično dediščino v muzeju in izven njega tako, da evidentira, zbira,
dokumentira in obdeluje premično dediščino svojega območja, vodi register dediščine, jo
proučuje, hrani in varuje ter jo predstavlja javnosti. Zavod pripravlja tudi strokovne podlage
za razglasitev premične dediščine za kulturni spomenik.
Občina Sevnica kot soustanoviteljica v skladu z zakonodajo, razen programskega
sofinanciranja po dogovoru in sprejetim letnim načrtom, nima finančnih obveznosti do
zavoda.

14. UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA
Skupni obseg sredstev:

5.000,00 EUR

Brivsko frizerski salon Kreutz v starem mestnem jedru Sevnica je opredeljen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, katerega je Občina Sevnica v letu 2020 odkupila, z namenom
obogatitve turistično tržne ponudbe. V letu 2021 so bila v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji
ZVKDS-OE Celje ter v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice izvedena konservatorskorestavratorska dela v objektu in opremi.
V letu 2022 bo Občina zaključila z ureditvijo salona in ga dodala v lokalno tržno ponudbo.
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15. REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA
Skupni obseg sredstev:

15.000,00 EUR

Sredstva bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije – idejne zasnove za obnovo
in rekonstrukcijo Slomškovega trga v starem mestnem jedru Sevnice, skladno s pogoji
ZVKDS-OE Celje.

16. SKUPNI OBSEG SREDSTEV ZA LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO
2022

933.178,00 EUR
17. VELJAVNOST PROGRAMA
Letni program kulture začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2022.

Številka: 610-0020/2021
Sevnica, _________________

Srečko Ocvirk,
Župan Občine Sevnica
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

8. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica za leto 2022

Številka:

3529-0127/2021

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

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za
leto 2022

Številka:

3520-0043/2021

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Poročevalec:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog Sklepa o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč,
ki so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Sevnica

Številka:

351-0230/2021

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

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena

Številka:

014-0018/2021

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

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek

Številka:

602-0009/2021

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
Poročevalka:
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice
Občine Sevnica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Sevnica

Številka:

014-0019/2021

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

14. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice
Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Boštanj

Številka:

014-0020/2021

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

15. t.d.r.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice
Občine Sevnica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž

Številka:

014-0021/2021

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.

27. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
1. 12. 2021

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Številka:

033-0001/2021

