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ZAPISNIK
32. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 22.06.2022, ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica
Prisotni člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek,
Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Franc
Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta: Božidar Groboljšek, Stanislava Žičkar
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
• Roman Strlekar, vodja Splošne službe
• mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
• Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
• Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
• Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
• Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
• Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
• Mateja Sušin Brence s.p., M Mundus
• Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.

Prisotni predstavniki medijev:
Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan odpre 32. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 22 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu s tem, da se 4. točka - predlog Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj in
Elaborat ekonomike, 5. točka - predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod in 6. točka predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave Krmelj obravnavajo po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 32. redne seje, s tem da
se 4., 5. in 6. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Sprejet dnevni red je sledeč:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne, 25. 5.
2022
3. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone
Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek
7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
25. 5. 2022
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne
25. 5. 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega
sveta z dne 25. 5. 2022.

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

Ad 3
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Občina Sevnica je decembra 2021 na podlagi pobude lastnika zemljišč in investitorja pričela s
postopkom lokacijske preveritve. Izdelovalca elaborata je izbral investitor sam. Gre za
razširitev obstoječega stavbnega zemljišča v Krajnih Brdih.
Na podlagi poziva Občine Sevnica je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo mnenje o
ustreznosti elaborata in dodelilo identifikacijsko številko prostorskemu aktu, Občina Sevnica
pa je pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da so podali svoja mnenja.
Pisno obvestilo lastnikom sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi je bilo poslano, javna razgrnitev
je potekala med 25. majem in 8. junijem 2022. Občina Sevnica do zaključka javne razgrnitve
ni prijela pripomb.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Gre za razpršeno poselitev v bližini obstoječe kmetije, predlog širitve je za potrebe te kmetije
za omogočanje bivanja mladega prevzemnika. Območje kmetije namreč nima več prostih
stavbnih zemljišč, kjer bi bilo mogoče zgraditi nov stanovanjski objekt. Investitor želi zgraditi
enostanovanjsko stavbo. Gre za širitev v površini 599,77 kvadratnih metrov, kar je manj od
zakonsko največje dopustne površine.
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od, nanj
nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog sklepa obravnava po skrajšanem
postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu za leto 2021.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet

Ad4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Občina Sevnica je v oktobru 2020, na podlagi pobude zasebnih investitorjev in lastnikov
zemljišč pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta del
gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2). Območje OPPN se nahaja v
Gospodarski coni Dolenji Boštanj v naselju Boštanj, za celotno območje pa je Občina Sevnica
že v letu 2016 pridobila Strokovno podlago za prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo. Pobudniki želijo z OPPN zagotoviti dodatne skladiščne in poslovne prostore,
parkirišče za tovorna vozila s spremljajočimi objekti za servisiranje, pranje in vzdrževanje
lastnega voznega parka ter pogoje za gradnjo stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in
proizvodnih objektov za potrebe izvajanja storitev, trgovine, proizvodnje, skladiščenja, obrti in
delavnic.
Namen priprave prostorskega akta je torej opredelitev namembnosti načrtovanih objektov,
dejavnosti, vrste dopustnih gradenj, določitev gradbenih parcel in pogojev za oblikovanje
objektov.
Z odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s potrebnostjo izvedbe celovite presoje
vplivov na okolje je bilo odločeno, da postopka CPVO ni potrebno izvesti.
V času med 28. februarjem in 30. marcem 2022 je potekala javna razgrnitev, gradivo je bilo na
vpogled na občinski spletni strani in na Oddelku za okolje in prostor. Javna obravnava je
potekala 9. marca 2022. Razen pripravljavcev dokumenta se javne obravnave ni udeležil
nihče. Občina Sevnica prav tako pri prejela nobenih pripomb.
Mateja Sušin Brence, M Mundus
Območje OPPN se nahaja v Gospodarski coni Dolenji Boštanj. Pobudniki spremembe so tudi
lastniki zemljišč na območju OPPN. Strokovne podlage so bile urejene že v preteklosti.
Območje OPPN predstavlja zaključeno celoto in omogoča nadaljnjo pozidavo nepozidanih
stavbnih zemljišč zahodno in južno od območja OPPN.
Na območju OPPN se načrtuje gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov za potrebe
opravljanja gospodarske dejavnosti lastnikov zemljišč (nadstrešek za potrebe skladiščenja in
ureditve za izvajanje transportne dejavnosti). V območje se vključijo tudi zemljišča, potrebna
za zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti območja.
Obstoječi objekt na območju OPPN in objekti v neposredni bližini so komunalno opremljeni.
Predvideni posegi ne bodo obremenilno vplivali na obstoječo rabo prostora in ne bodo
predstavljali bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno
energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivov novogradnje na varnost pred požarom,
na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter na varnost pred hrupom,
upoštevajoč ustrezne ukrepe, ni oziroma se stanje z izvedbo posegov ne poslabšuje.
Na parceli objekta je potrebno zagotoviti najmanj 20 dreves na hektar.
Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene enote: Ue1 – predvidena gradnja
skladiščnega objekta za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti; Ue2 – predvidena ureditev
parkirišča za tovorna vozila ter gradnja spremljajočega objekta za opravljanje poslovne
dejavnosti z delavnico za vzdrževanje in servisiranje lastnih tovornih vozil s platojem za pranje
tovornih vozil; Ue3 – predvidena gradnja pretežno enostanovanjskega ali poslovnega objekta;
Ue4 – predvidena gradnja pripadajočih objektov h glavni parceli.
Za zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč je predvidena nova javna cesta,
rekonstruira se obstoječa dostopna cesta, predvidi se izgradnja sekundarnih infrastrukturnih
vodov - za vodovod in mešano kanalizacijo.
Parcelacija je prilagojena lastništvu.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike,
nanju nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in elaborat obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat
ekonomike.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
V skladu z Zakon o urejanju prostora mora občina na območjih nove komunalne opreme
sprejeti program opremljanja za posamezno območje funkcionalno zaokroženih komunalno
neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim
aktom predvidena nova prostorska ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
OPPN Studenec-vzhod je bil obravnavan na eni izmed sej, sedaj je za to območje potrebno
sprejeti program opremljanja stavbnih zemljišč. Na tem območju je lastnica nekaterih zemljišč
tudi Občina Sevnica, določena zemljišča bodo v prihodnosti na voljo za prodajo, program
opremljanja bo tako ustrezna podlaga za izračun in odmero komunalnega prispevka.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Določbe prostorskega akta opredeljujejo na območju 14 prostorskih enot, od katerih je na
enajstih predvidena gradnja dvanajstih stanovanjskih objektov. Trije stanovanjski objekti so na
tem območju že postavljeni. Glede na klasifikacijo vrst objektov je dovoljena gradnja eno in
dvostanovanjskih stavb, ob njih pa tudi nekatere vrste pomožnih nestanovanjskih objektov in
gradbeno inženirskih objektov. Preostale površine so namenjene dograditvi prometnega,
komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, ena enota pa je namenjena
parkirišču za osebna vozila.
Celotno obračunsko območje je veliko cca 1,91 ha, vendar je zaradi konfiguracije terena,
predvidenega parkirišča, površin za cestno ureditev in območja omejene gradnje zaradi
varovanja dediščine le del površin opredeljen kot površina za gradbene parcele objektov.
Glede na določbe prostorskega akta znaša skupna površina gradbenih parcel, ki so osnova
za preračun stroškov na enoto, meri 8.372,91 m².
Skupni stroški nove komunalne opreme bodo predvidoma znašali 407.822 EUR.
V dokumentu so opredeljeni skupni stroški komunalnega opremljanja. Izgradnja komunalne
opreme in predaja v upravljanje upravljavcem je predvidena najkasneje do konca leta 2027.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod,
nanj nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in program opremljanja
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenecvzhod.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad6
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Tako kot v prejšnji točki, mora Občina Sevnica skladno z Zakonom o urejanju prostora tudi za
območje individualne stanovanjske pozidave Krmelj sprejeti program opremljanja za
posamezno območje funkcionalno zaokroženih komunalno neopremljenih ali delno
opremljenih stavbnih zemljišč, v katerem je s prostorskim izvedbenim aktom predvidena nova
prostorska ureditev, za katero je treba zgraditi novo komunalno opremo in drugo gospodarsko
javno infrastrukturo. Gre za območje od Krmelja proti Hinjcam na pobočju, kjer je predvidena
gradnja novih stanovanjskih objektov.
Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o.
Gre za razgiban teren, orientiran proti jugu, ob lokalni cesti in obstoječi pozidavi. Območje je
sedaj pretežno poraslo s travo, na severnem robu pa se začenja manjši gozd. Skupna površina
gradbenih parcel, ki so osnova za preračun stroškov na enoto mere je 5.040 m². Na območju
trenutno ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih
stanovanjskih objektov. Gre za manjkajočo dostopno cesto ter kanalizacijsko omrežje za
odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda. Zaradi gradnje novih stanovanjskih
objektov je tako predvidena izvedba nove dostopne ceste in ureditev kanalizacijskega omrežja.
Predvidena je izvedba v dveh fazah, pri čemer 1. faza predvideva izgradnjo opornega zidu,
ceste v makadamski obliki in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje
upravljavcema najkasneje do konca leta 2024. Druga faza predvideva dokončanje asfaltne
prevleke na cesti in postavitev cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v
upravljanje upravljavcu najkasneje do konca leta 2027.
Po sporazumu med Občino Sevnica in investitorjem, podjetjem MBM energija d.o.o., bo slednji
na Občino Sevnica brezplačno prenesel bremen prosto zemljišče, na katerem bo zgrajena
infrastruktura, zato strošek odkupa zemljišč ni vključen v program opremljanja. Skupni stroški
nove komunalne opreme bodo predvidoma znašali 137.686 EUR.

Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj, nanj nima
pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka in program opremljanja obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad7
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Vlasta Kuznički, vodja Oddelka za gospodarstvo
Regionalna razvojna agencija Posavje je Občino Sevnica, kot ustanoviteljico, pozvala, da
imenuje predstavnika v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Dosedanjim članom Upravnega odbora RRA Posavje mandat poteče 19. novembra 2022, zato
morajo vse posavske občine imenovati ali nove člane ali pa ponovno imenovati dosedanje.
Upravni odbor ima osem članov, in sicer šest predstavnikov občin ustanoviteljic, pri čemer
vsaka ustanoviteljica imenuje enega člana, enega predstavnika zaposlenih in enega
predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga na podlagi javnega poziva RRA Posavje imenuje
Razvojni svet regije Posavje. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo
ponovne izvolitve. Skladno z dosedanjo prakso je predlagano, da se za naslednji mandat
ponovno imenuje Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Franc Povše
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo vprašanje primernosti direktorjev občinskih uprav kot članov Upravnega
odbora regionalne razvojne agencije in predlagano, da to funkcijo zasede gospodarstvenik.
Odgovorjeno je bilo, da je Upravni odbor RRA Posavje odbor, v okviru katerega se razpravlja
o zadevah, ki jih predhodno obravnava tudi Svet regije, ki ga sestavljajo župani posavskih
občin. Teme, ki jih odbor obravnava so sestavni del vsakoletnega plana in poročila o delu RRA
Posavje in so predstavljeni tako na pristojnih odborih kot tudi na sejah občinskih svetov
posavskih občin, izhodišče za njihovo delo je tudi sprejet regionalni razvojni program. Direktorji
občinskih uprav so skupaj s strokovnimi sodelavci občin v okviru tega odbora aktivno
spremljajo izvajanje sprejetih dokumentov.
Gospodarstveniki so vključeni v Razvojni svet regije Posavje, skupaj s predstavniki nevladnih
organizacij in predstavnikov občin. Naloge razvojnega sveta so vodenje in usmerjanje priprave
Regionalnega razvojnega programa in sprejem tega programa, sodelovanje z regijami drugih
držav, sklepanje dogovorov za razvoj regije, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
spremljanje izvajanja dogovorov ter številne druge.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Izid glasovanja: 21 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Franc Povše:
• seznanjen je z dejstvi navedenimi v odgovoru glede nadomestila iz naslova omejene
rabe prostora, vendar se mora Občina Sevnica zavzemati za spremembo kriterijev iz
zakona in uredbe, tako da bomo po izgradnji drugega bloka upravičeni do bistveno
višjega nadomestila;
Franc Pipan:
• ne strinja se z odgovorom glede podpore Martinu Novšaku kot direktorju GEN energije
d.o.o. v delu, da občina ni pristojna za imenovanja in odpoklic poslovodstva te družbe,
strinja pa se z organizacijo širše razprave na ravni regije. Predlaga, da Občina Sevnica
pridobi sprejete sklepe na izredni seji Mestne občine Krško, jih podpre in posreduje
poslancem v protest proti odstavitvi;
Tanja Novšak:
• izpostavi, da še ni prejela odgovora glede oživitve starega mestnega jedra, zato na
septembrski seji pričakuje iztočnice glede začetka ureditvenih del s predvidenimi
lokacijami in termini;
Brigita Karlovšek:
• glede podanega odgovora glede izgradnje kolesarske steze Sevnica–Radeče jo
zanima, ali se je Občina Sevnica prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, tako
kot ostale posavske občine, ter v kolikor se ni prijavila, razlogi za to;
Tomaž Lisec:
• prosi, da se mu posredujejo vsi zapisniki in delovne zabeležke o opravljenih razgovorih
med Občino Sevnica in DRSI v letih 2021 in 2022
Rok Petančič:
• predlaga, da se v okviru upravljavskega načrta Lisca poleg vsebin opredelijo tudi
potrebna sredstva oz. zagotovijo viri financiranja ter infrastruktura, ki je potrebna za
izvedbo programov, saj je priprava tega strateškega dokumenta pomembna tako za
dolgoročno upravljanje kot tudi za potrebe prijav na razpise;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se najemnik kavarne in upravljavec gradu dogovorita o obratovanju
grajske kavarne vsaj ob koncih tedna;
Ivan Orešnik:

•

v odgovoru glede ureditve nevarnega cestnega odseka v Hinjcah je bilo navedeno, da
bodo urejene označbe za nevaren odsek, ki pa jih ni opaziti. Predlaga, da se poišče
trajna rešitev tega odseka ceste.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov
občinskega sveta s pripombami.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet

Ad9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Povše:
• zanima ga, kdaj bo urejen status zemljišča za cesto pri betonarni v Obrtni coni Boštanj
• zanima ga, kdaj bo zgrajen most na Logu in opozori, da je pred izvedbo tega projekta
potrebno poskrbeti za ustrezno prometno ureditev starega mestnega jedra;
• zanima ga, kaj je z daljnovodom iz napajalne postaje Boštanj proti Radni, ki naj bi se
prestavil pod zemljo;
• zanima ga, kdaj bodo sanirani poškodovani odseki državnih cest – odsek Tržišče pri
Flajsu proti Tržišču in od kamnoloma Tržišče proti Mokronogu, v sklopu sanacije mostu
naj se uredi rondo in cesta na relaciji Boštanj - Radeče pri bencinski črpalki;
• zanima ga, ali je v projekt izgradnje novega nadvoza v Šmarju vključena tudi ureditev
kolesarske steze;
• ponovno poda pobudo za umiritev prometa na cesti pri Vrtcu Panorama v Boštanju;
• pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike

Franc Pipan:
• predlaga, da Oddelek za gospodarske dejavnosti izvede anketo med etažnimi lastniki
večstanovanjskih objektov glede interesa za ustanovitev občinskega podjetja, družbe
z omejeno odgovornostjo, ki bi namesto sedanjega podjetja Terca, d.o.o., upravljalo z
etažno lastnino;
• ponovno predlaga, da Občina Sevnica skupaj s CSD Posavje, Območno enoto
Sevnica, prouči možnosti, kako pomagati socialno šibkim spričo pričakovane rasti cen
energentov
Tanja Novšak:
• poda pobudo za upočasnitev motornega prometa skozi naselje Lončarjev Dol;
Tomaž Lisec:
• pridružuje se pobudi za izgradnjo kolesarske steze na območju nadvoza Šmarje;
• zanima ga, kolikokrat je bila Občina Sevnica v tekočem mandatu obiskana s strani
računskega sodišča, kaj so pregledovali in kakšne so bile ugotovitve revizij;

Rok Petančič:
• predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo v
smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot ustvarjanje
primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
• predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti
manjših obrtnikov;
• predlaga, da se na sejah postreže voda iz pipe in ne ustekleničena voda;
Gregor Korene:
• zanima ga, ali in kako ima JP Komunala Sevnica d.o.o. urejeno kontrolo pritiska na
vodovodnem omrežju, kako so opredeljeni in kakšni so standardi glede minimalnega
pritiska na vodovodnem omrežju ter ali so odstopanja od teh standardov vidna iz
vodomerov ali jih sporočijo uporabniki;
• zanima ga, ali je v sklopu posodobitve Železniške postaje Sevnica predvidena ureditev
prehoda čez železniške tire v obrtno cono in predlaga, da se razmisli o izvennivojski
rešitvi;
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kateri fazi je pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za širitev oziroma
dozidavo objekta Osnovne šole Blanca;

Brigita Karlovšek:
• predlaga, da je Knjižnica Sevnica odprta v popoldanskem času tudi v poletnih mesecih;
• predlaga, da se delovni čas Bazena Sevnica podaljša do 20. ure in razmisli o
organizaciji nočnega kopanja;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se za potrebe sevniških športnih klubov kupi dodaten kombi, ki ga
potrebujejo za prevoz na tekmovanja, saj eno tovrstno vozilo ne zadošča potrebam
vseh uporabnikov;
Janez Šerjak:
• zanima ga, kdo je upravljalec parkirišča P+R pri Železniški postaji Sevnica;
• predlaga, da se organizatorji dogodkov v Športnem domu Sevnica z lastniki zasebnih
zemljišč predhodno dogovorijo glede parkiranja v času prireditev;
Janez Kukec:
• pohvali zaposlene na JP Komunala Sevnica d.o.o., ki skrbijo za zelene površine v
Tržišču, saj so le-te lepo uredili.

Ad10
Razno
Župan člane sveta seznani, da je naslednja seja predvidena v prvi polovici septembra.

Člane sveta povabi na slavnostni koncert Godbe Sevnica v počastitev dneva državnosti, ki bo
v petek, 24.6.2022 v parku Gradu Sevnica.
Zaželel prijetne počitnice in uspešno delo.
Seja je bila zaključena ob 16:51

Zapisala:
Neža Nemec
Višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

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

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 13. 7. 2022

PREGLED SKLEPOV
32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 22. 6. 2022
1.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 32. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
508. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red 32. redne seje, s tem da se 4.,
5. in 6. točka dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

2.

Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne
25.5.2022

509. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je potrdil zapisnik 31. redne seje občinskega sveta z dne 25.5.
2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
510. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 31. redne seje občinskega sveta z dne 25.5. 2022.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
3.

Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od

511. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora KD15.od.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

4.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike - skrajšani postopek

512. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – del EUP DB10 (2) in Elaborat ekonomike.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

5.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod - skrajšani postopek

513. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

6.

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
individualne stanovanjske pozidave Krmelj - skrajšani postopek

514. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

7.

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje

515. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se kot predstavnika ustanoviteljice Občine
Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje za mandatno
obdobje štirih let imenuje Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
516. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega
sveta s pripombami:
Franc Povše:
• seznanjen je z dejstvi navedenimi v odgovoru glede nadomestila iz naslova omejene
rabe prostora, vendar se mora Občina Sevnica zavzemati za spremembo kriterijev iz
zakona in uredbe, tako da bomo po izgradnji drugega bloka upravičeni do bistveno
višjega nadomestila;
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Franc Pipan:
• ne strinja se z odgovorom glede podpore Martinu Novšaku kot direktorju GEN energije
d.o.o. v delu, da občina ni pristojna za imenovanja in odpoklic poslovodstva te družbe,
strinja pa se z organizacijo širše razprave na ravni regije. Predlaga, da Občina Sevnica
pridobi sprejete sklepe na izredni seji Mestne občine Krško, jih podpre in posreduje
poslancem v protest proti odstavitvi;
Tanja Novšak:
• izpostavi, da še ni prejela odgovora glede oživitve starega mestnega jedra, zato na
septembrski seji pričakuje iztočnice glede začetka ureditvenih del s predvidenimi
lokacijami in termini;
Brigita Karlovšek:
• glede podanega odgovora glede izgradnje kolesarske steze Sevnica – Radeče jo
zanima, ali se je Občina Sevnica prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, tako
kot ostale posavske občine, ter v kolikor se ni prijavila, razlogi za to;
Tomaž Lisec:
• prosi, da se mu posredujejo vsi zapisniki in delovne zabeležke o opravljenih razgovorih
med Občino Sevnica in DRSI v letih 2021 in 2022
Rok Petančič:
• predlaga, da se v okviru upravljavskega načrta Lisca poleg vsebin opredelijo tudi
potrebna sredstva oz. zagotovijo viri financiranja ter infrastruktura, ki je potrebna za
izvedbo programov, saj je priprava tega strateškega dokumenta pomembna tako za
dolgoročno upravljanje kot tudi za potrebe prijav na razpise;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se najemnik kavarne in upravljavec gradu dogovorita o obratovanju
grajske kavarne vsaj ob koncih tedna;
Ivan Orešnik:
• v odgovoru glede ureditve nevarnega cestnega odseka v Hinjcah je bilo navedeno, da
bodo urejene označbe za nevaren odsek, ki pa jih ni opaziti. Predlaga, da se poišče
trajna rešitev tega odseka ceste.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše:
• zanima ga, kdaj bo urejen status zemljišča za cesto pri betonarni v Obrtni coni Boštanj
• zanima ga, kdaj bo zgrajen most na Logu in opozori, da je pred izvedbo tega projekta
potrebno poskrbeti za ustrezno prometno ureditev starega mestnega jedra;
• zanima ga, kaj je z daljnovodom iz napajalne postaje Boštanj proti Radni, ki naj bi se
prestavil pod zemljo;
• zanima ga, kdaj bodo sanirani poškodovani odseki državnih cest – odsek Tržišče pri
Flajsu proti Tržišču in od kamnoloma Tržišče proti Mokronogu, v sklopu sanacije mostu
naj se uredi rondo in cesta na relaciji Boštanj - Radeče pri bencinski črpalki;
• zanima ga, ali je v projekt izgradnje novega nadvoza v Šmarju vključena tudi ureditev
kolesarske steze;
• ponovno poda pobudo za umiritev prometa na cesti pri Vrtcu Panorama v Boštanju;
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•

pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike

Franc Pipan:
• predlaga, da Oddelek za gospodarske dejavnosti izvede anketo med etažnimi lastniki
večstanovanjskih objektov glede interesa za ustanovitev občinskega podjetja, družbe
z omejeno odgovornostjo, ki bi namesto sedanjega podjetja Terca, d.o.o., upravljalo z
etažno lastnino;
• ponovno predlaga, da Občina Sevnica skupaj s CSD Posavje, Območno enoto
Sevnica, prouči možnosti, kako pomagati socialno šibkim spričo pričakovane rasti cen
energentov
Tanja Novšak:
• poda pobudo za upočasnitev motornega prometa skozi naselje Lončarjev Dol;
Tomaž Lisec:
• pridružuje se pobudi za izgradnjo kolesarske steze na območju nadvoza Šmarje;
• zanima ga, kolikokrat je bila Občina Sevnica v tekočem mandatu obiskana s strani
računskega sodišča, kaj so pregledovali in kakšne so bile ugotovitve revizij;
Rok Petančič:
• predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo v
smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot ustvarjanje
primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
• predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti
manjših obrtnikov;
• predlaga, da se na sejah postreže voda iz pipe in ne ustekleničena voda;
Gregor Korene:
• zanima ga, ali in kako ima JP Komunala Sevnica d.o.o. urejeno kontrolo pritiska na
vodovodnem omrežju, kako so opredeljeni in kakšni so standardi glede minimalnega
pritiska na vodovodnem omrežju ter ali so odstopanja od teh standardov vidna iz
vodomerov ali jih sporočijo uporabniki;
• zanima ga, ali je v sklopu posodobitve Železniške postaje Sevnica predvidena ureditev
prehoda čez železniške tire v obrtno cono in predlaga, da se razmisli o izvennivojski
rešitvi;
Marjan Ločičnik:
• zanima ga, v kateri fazi je pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za širitev oziroma
dozidavo objekta Osnovne šole Blanca;
Brigita Karlovšek:
• predlaga, da je Knjižnica Sevnica odprta v popoldanskem času tudi v poletnih mesecih;
• predlaga, da se delovni čas Bazena Sevnica podaljša do 20. ure in razmisli o
organizaciji nočnega kopanja;
Miran Grubenšek:
• predlaga, da se za potrebe sevniških športnih klubov kupi dodaten kombi, ki ga
potrebujejo za prevoz na tekmovanja, saj eno tovrstno vozilo ne zadošča potrebam
vseh uporabnikov;
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Janez Šerjak:
• zanima ga, kdo je upravljalec parkirišča P+R pri Železniški postaji Sevnica;
• predlaga, da se organizatorji dogodkov v Športnem domu Sevnica z lastniki zasebnih
zemljišč predhodno dogovorijo glede parkiranja v času prireditev;
Janez Kukec:
• pohvali zaposlene na JP Komunala Sevnica d.o.o., ki skrbijo za zelene površine v
Tržišču, saj so le-te lepo uredili.

10. Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu septembru ter jih povabi
na slavnostni koncert Godbe Sevnica v počastitev dneva državnosti.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve

5

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje, ki je
potekala 29., 30. in 31. 8. 2022 ter 1. in 2. 9. 2022

Številka:

011-0003/2022

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0003/2022
Datum: 5. 9. 2022

ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 29., 30. in 31. avgusta 2022 ter 1. in 2. septembra 2022
(do vključno 13. ure)
Na podlagi 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15UPB, 17/17 in 64/18) je župan Občine Sevnica zaradi potrditve mandata nadomestnemu članu
Občinskega sveta Občine Sevnica in imenovanja nadomestnega člana Odbora za okolje in
prostor Občinskega sveta Občine Sevnica sklical 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine
Sevnica, ki je potekala 29., 30. in 31. avgusta 2022 ter 1. in 2. septembra 2022 (do vključno
13. ure)
Obrazložitev sklica dopisne seje:
Na dopisni seji se je pri 1. točki dnevnega reda odločalo o potrditvi mandata nadomestnemu
članu občinskega sveta, saj je Franc Povše dne, 1. 7. 2022 podal odstopno izjavo.
Franc Povše je kandidiral in bil izvoljen na listi LMŠ – Lista Marjana Šarca v 3. volilni enoti. Ker
naslednji kandidat na listi LMŠ v tej volilni enoti funkcije člana občinskega sveta ni sprejel, je
mandat prešel na naslednjo kandidatko liste Mojco Jekoš, ki je funkcijo sprejela. Na podlagi
navedenega je Občinska volilna komisija Občine Sevnica dne, 25. 7. 2022 izdala Ugotovitveni
sklep št. 041-0003/2018.
Ker je bil Franc Povše tudi član odbora za okolje in prostor, se je pri 2. točki dnevnega reda
odločalo o imenovanju nadomestnega člana odbora. Franc Povše je bil v odbor imenovan na
podlagi predloga LMŠ, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k
posredovanju predloga nadomestnega člana izmed članov občinskega sveta pozvala samo to
stranko. Ta je na poziv komisije podala predlog, da se za nadomestnega člana odbora imenuje
član občinskega sveta Gorazd Zupanc.
Gradivo je vsebovalo:
- sklic seje
- gradivo k posamezni točki
- glasovnico s predlogom sklepa k posamezni točki
Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi Ugotovitvenega sklepa št. 041-0003/2018, ki ga
je dne, 25. 7. 2022 izdala Občinska volilna komisija Občine Sevnica, potrdil mandat
nadomestne članice Občinskega sveta Občine Sevnica Mojce Jekoš, Boštanj 9, 8294 Boštanj.
Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:
Občinski svet Občine Sevnica za nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor Občinskega
sveta Občine Sevnica imenuje Gorazda Zupanca, Račica 53 a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
Potek glasovanja:
Glasovanje je potekalo 29., 30. in 31. avgusta 2022 ter 1. in 2. septembra 2022, zaključilo se
je 2. 9. 2022 ob 13. uri. Gradivo z glasovnico je bilo članom občinskega sveta posredovano po
elektronski pošti.
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Poročilo o vrnjenih glasovnicah:
Skupaj je bilo vrnjenih 21 glasovnic, od tega je bilo 19 veljavnih (ena glasovnica je prispela
nepravočasno, na eni ni bilo navedenega imena in priimka ter podpisa glasovalca).
Izid glasovanja:
1. točka dnevnega reda:
ZA predlagani sklep je glasovalo 19 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlagani sklep je sprejet.
2. točka dnevnega reda:
ZA predlagani sklep je glasovalo 18 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlagani sklep je sprejet.
Ugotovitev:
Občinski svet Občine Sevnica je na 4. dopisni seji, ki je potekala 29., 30. in 31. avgusta 2022
ter 1. in 2. septembra 2022 (do vključno 13. ure) sprejel naslednja sklepa:
1. točka dnevnega reda:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi Ugotovitvenega sklepa št. 041-0003/2018, ki
ga je dne, 25. 7. 2022 izdala Občinska volilna komisija Občine Sevnica, potrdil mandat
nadomestne članice Občinskega sveta Občine Sevnica Mojce Jekoš, Boštanj 9, 8294
Boštanj.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti
Sklep je sprejet.
2. točka dnevnega reda:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor
Občinskega sveta Občine Sevnica imenuje Gorazda Zupanca, Račica 53a, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti
Sklep je sprejet.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za pravne zadeve

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Številka: 011-0003/2022
Datum: 5. 9. 2022

PREGLED
sklepov 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 29., 30. in 31. avgusta 2022 ter 1. in 2. septembra 2022
(do vključno 13. ure)
1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Sevnica
517. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi Ugotovitvenega sklepa št. 041-0003/2018, ki ga
je dne, 25. 7. 2022 izdala Občinska volilna komisija Občine Sevnica, potrdil mandat
nadomestne članice Občinskega sveta Občine Sevnica Mojce Jekoš, Boštanj 9, 8294 Boštanj.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti
Sklep je sprejet.
2. Predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor
Občinskega sveta Občine Sevnica
518. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za nadomestnega člana Odbora za okolje in prostor Občinskega
sveta Občine Sevnica imenuje Gorazda Zupanca, Račica 53a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti
Sklep je sprejet.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
višja svetovalka občinskega sveta

1

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Predlog šestih sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6) in
Okoljsko poročilo - skrajšani postopek

Številka:

3505-0013/2018

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Acer d.o.o.
Odbor za okolje in prostor
Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Irena Hočevar, Acer d.o.o.
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor

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

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
Številka: 3505-0013/2018
Datum: 14.9.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica 6 in Okoljsko poročilo;
(predlog - skrajšani postopek)

Župan Občine Sevnica je dne 28.5.2018 sprejel Sklep o začetku priprave šestih sprememb in
dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 6).
Za pričetek postopka je bila na Občino Sevnica podana pobuda zasebnega investitorja in
lastnika zemljišč, ki tudi financira celoten postopek priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega akta. izdelovalec SD OPN 6 je podjetje ACER d.o.o. iz Novega mesta.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na lokacijo kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti
Primož v občini Sevnica ter obsegajo tekstualni in grafični del.
Hkrati s predlagano pobudo za nadaljnji razvoj in širitev obstoječega kamnoloma, ki bo
omogočila zagotovitev zadostnih zalog dolomita za pridobitev koncesije za izkoriščanje
dolomita in s tem nadaljevanje gospodarske dejavnosti podjetja GMP Luzar d.o.o. iz Škocjana,
je predmet sprememb tudi vključitev SD OPN 3 ter še dveh sprejetih podrobnih prostorskih
načrtov in lokacijskih preveritev, ki so bili sprejeti v času priprave SD OPN 6.

Veljavno območje kamnoloma Červivec

V postopku priprave SD OPN 6 je bilo na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora izdelano
tudi:
- Okoljsko poročilo,
- Rudarski projekt za širitev in sanacijo kamnoloma,
- Strokovna podlaga za preveritev nivoja podzemne vode na območju kamnoloma z
oceno vpliva na načrtovano vodovarstveno območje Gorenje Dole (GVD-1/2000),

-

Študija potencialnega vpliva predlagane širitve kamnoloma Červivec na populacijo
rastlinske vrste navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans).

Osnutek SD OPN 6 je bil izdelan v decembru 2019, med januarjem in majem 2020 je potekalo
pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. V aprilu 2020 smo prejeli odločbo
Ministrstva za okolje in prostor št.: 35409-24/2020/7 z dne 7.4.2020 s katero je odločeno, da
je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje (CPVO). V juliju
in decembru 2020 so bile izdelane dodatne strokovne podlage: geotehnično poročilo in
dopolnitev rudarskega projekta.
Spomladi 2021 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja v postopku CPVO, do novembra 2021
pa so potekala večkratna usklajevanja z Zavodom za varstvo narave, novembra 2021 pa je
bila pridobljena odločba o ustreznosti okoljskega poročila.

Ureditvena situacija po sanaciji

Od 21.12.2021 – 20.1.2022 je potekala tridesetdnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
SD OPN 6 in Okoljskega poročila.
Ker v času javne razgrnitve in javne obravnave, ki je potekala na sedežu KS Primož v sredo
19.1.2022, v času javne razgrnitve in obravnave ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov
zainteresirane javnosti.
Ker pripomb k razgrnjenem gradivu ni bilo podanih, je v dogovoru z Občino Sevnica
izdelovalec v začetku februarja 2019 pozval nosilce urejanja prostora k izdaji drugih mnenj k
izdelanem predlogu sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
V drugem mnenju nosilci urejanja prostora preverijo, ali je občina pri pripravi predloga SD OPN
6 upoštevala njihovo prvo mnenje oz. predpise z njihovega delovnega področja.
23. avgusta je bila po usklajevanjih in pridobitvi vseh pozitivnih 2. mnenj nosilcev urejanja
prostora pridobljena tudi odločba MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje in
varovana območja, kar je končna podlaga za obravnavo in potrditev SD OPN 6.
Odbor za okolje in prostor je na 26. redni seji v torek 13.9.2022 obravnaval in potrdil predlog
odloka o SD OPN 6 in Okoljsko poročilo in Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da
odlok in okoljsko poročilo obravnava in sprejme.
Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.

Pripravil:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
občinski urbanist
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0001/2022 - 60
Podpisnik: DUŠAN MARKOŠEK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 520E7A530000000057211F60
Veljavnost: 24.01.2023
Datum in ura: 08.09.2022 13:36 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
vodja Oddelka za okolje in prosto
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0001/2022 - 60
Podpisnik: ROMAN PERČIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00BA7167BD0000000057242918
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 08.09.2022 13:46 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0001/2022 - 60
Podpisnik: SREČKO OCVIRK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 69B76DC00000000057242F69
Veljavnost: 11.10.2024
Datum in ura: 09.09.2022 09:02 Dokument je elektronsko podpisan.
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PRILOGE:
- predlog Odloka o SD OPN 6 s preglednico enot urejanja prostora
- grafična priloga SD OPN 6
- Okoljsko poročilo
- stališče Odbora za okolje in prostor
VROČITI:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

PREDLOG
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 –
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 46/15, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ……….. dne ……….. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica 6
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica, (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19,
20/22, 23/22-popr.) – v nadaljnjem besedilu SD OPN 6.
(2) SD OPN 6 se nanašajo na širitev in sanacijo kamnoloma Červivec.
2. člen
(vsebina in oblika SD OPN 6)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN 6 vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze, izdelane
so v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del SD OPN 6 je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne in končna določba
(3) Grafični prikazi SD OPN 6 vsebujejo:
a) strateški del:
4.3 Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč
b) izvedbeni del:
2. Pregledna karta občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih
omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske
rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (listi 39, 41, 47, 58 in 59)
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M
1:5.000) (listi 39, 41, 47, 58 in 59)
5. Prikaz PIP v podrobnosti OPPN za območje kamnoloma Červivec
3. člen
(obvezne priloge SD OPN 6)
Obvezne priloge vsebujejo:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v SD OPN 6,
4. prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev SD OPN 6,
6. povzetek za javnost in
7. okoljsko poročilo.
2. STRATEŠKI DEL
1

4. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)
V 23. členu se v 25. odstavku (poglavje Območja mineralnih surovin) doda besedilo:
»Za sanacijo in širitev kamnoloma Červivec se namenska raba prostora načrtuje v obsegu, da
se zagotavlja ohranjanje nahajališča zavarovane vrste navadnega kosmatinca (Pulsatilla
nigricans), ki ima status botanične naravne vrednote državnega pomena (ident. št. 80253).
Zato se upošteva varstvene usmeritve, ki so podane v 4. in 5. členu Uredbe o zvrsteh naravnih
vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03).
Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v kamnolomu Červivec se upoštevajo podrobnejše
varstvene usmeritve za botanično naravno vrednoto, kot so določene v prilogi 4 Pravilnika o
določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04), ter omilitveni ukrepi iz
Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve OPN Sevnica (SD OPN 6) – kamnolom
Červivec; št. projekta: PV_SDOPN6 Sevnica, datum izvedbe: december 2020, dopolnitve
oktober 2021; Izdelovalec: ERANTHIS, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič, s. p.,
Kovinarska ulica 5B, Krško.«
3. IZVEDBENI DEL
5. člen
(varovanje naravnih dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora, zdravja ljudi ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
V 37. členu se v prvem odstavku v zadnjem stavku izbriše besedilo v oklepaju, ki se glasi
»(oziroma trajno varovana kmetijska zemljišča).
V 37. členu se izbriše 103. odstavek. Vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
(usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN)
(1) V 101. členu se izbriše 8. odstavek (z naslovom OPPN 12-01: Sanacija in širitev
kamnoloma Červivec II). Vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
(2) V 101. členu se v 50. odstavku v preglednici »Velikost območij prostorskih ureditev s
predvidenimi OPPN« izbriše vrstica z oznako EUP »OPPN-12-01« in površino »3,15«.
7. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)
(1) V 103. členu se v 2. odstavku na koncu 18. alineje doda vejica in besedilo »41/22«.
(2) V 103. členu se na koncu 2. odstavka doda nova alineja, ki se glasi: »Odlok o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti
(Uradni list RS, št. 41/22)«.
(3) V 103. členu se za 2. odstavkom doda nov 3. odstavek, ki se glasi: »Z dnem
uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji Sklepi o lokacijski preveritvi:
- Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča k EUP LL16.od,
Uradni list RS, št. 77/21, 18.5.2021
- Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v
EUP KL51.tm, Uradni list RS, št. 8/20, 7.2.2020
- Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve
za EUP BL28.od, Uradni list RS, št. 15/20, 7.3.2020
- Sklep o lokacijski preveritvi za določitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi k EUP
KZ27.od, Uradni list RS, št. 159/21, 1.1.2021
- Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v
EUP DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj, Uradni list RS, št. 70/21, 7.5.2021
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- Sklep o lokacijski preveritvi za določitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti
urejanja prostora z oznako KD15.od, Uradni list RS, št. 89/22, 1.7.2022.«
(4) Vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
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8. člen
(specifikacija EUP – Priloga 1)
Spremeni se Priloga 1, ki je navedena v 100. členu, in sicer tako da:
1. Vrstica »SE131« se spremeni tako, da se glasi:
GE
varovanja
meril
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica,
veljavnih
Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 21/14, 95/14, 15/15, 41/22)
prostorsko
izvedbenih
SE131
pin načrtov
/
2. Za vrstico KGV161 pod EUP-KGV se doda nova vrstica, ki se glasi:
KGV165
/
EUP
- Rok za izvedbo spremembe gozdnega zemljišča v kmetijsko je do 10 let od uveljavitve tega odloka.
spremembe
gozdnega
zemljišča v
kmetijsko
3. Zadnja vrstica »EUP-KGV-ek« se spremeni tako, da se glasi:
EUP-KGV-ek
KGV70,
ek GE površin
Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II.
KGV94
nadzemnega
Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma
pridobivalnega
Zabukovje/Podvrh II.
prostora
4. Na koncu preglednice se doda nova vrstica, ki se glasi:
EUP-KGV-ek
KGV72 in
ek GE površin
- KAMNOLOM ČERVIVEC
KGV174
nadzemnega
pridobivalnega
1 PREDVIDENE UREDITVE
prostora
Predvidena je širitev obstoječega kamnoloma, predvsem v smeri proti severu in vzhodu.
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Ocenjena zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m3 v raščenem stanju. Pridobivanje dolomita
bo pri proizvodnji 30.000 m3 (v raščenem stanju) letno možna okoli 35 let.
Pridobivanje dolomita se izvaja s posameznih delovnih etaž višine do 8 m in minimalne končne širine 5
m. Naklon končne etaže je 650 in zagotavlja stabilnost delovnih brežin kamnoloma. Osnovni pridobivalni
plato se oblikuje na koti 400,0 m nmv. Predvidena je poglobitev na koto 392,5 m nmv, do koder sega
najnižja etaža, po končanem odkopavanju pa se plato in spodnje etaže zasujejo z jalovine do kote 400,0
m nmv.
Odkopavanje se izvaja občasno. Pridobivanje poteka fazno, načeloma od zgoraj navzdol Najnižja etaža
se sproti zasipava z jalovino.
Na obrobju kopa varnostni steber zajema pas raščenega terena, ki mora biti najmanj 5 m oddaljen od
zunanje meje širitve kamnoloma ter tako omogoča izvedbo varovalnih ukrepov za preprečitev dostopa
ljudi in živali na zgornji rob kamnoloma.
Na obravnavanem območju se izvedejo:
- nove delovne in končne etaže v kamnolomu,
- ureditev dostopne ceste ter postavitev zapornice ob navezavi na lokalno cesto in ureditev
kamnolomskih cest,
- ureditev platoja za pretakanje goriva na lokaciji novega dostopa (SV del kamnoloma) ob lokalni cesti,
- postavitev kontejnerja za hrambo oblačil, zaščitnih sredstev in dokumentacije na obstoječem vstopu
v kamnolom in sanitarije (prenosni WC) ter
- postavitev mobilne tehtalne naprave/sistema,
- postavitev mobilnih drobilcev,
- postavitev ograj in obvestilnih tabel na obrobju kopa
- sanacija kamnoloma z ustreznim oblikovanjem reliefa ter zasaditvami drevnine in zatravitvami, tako
da se omogoči zazelenitev oz. ogozditev,
- prestavitev lokalne ceste proti vzhodu, da se zagotovi ustrezen odmik od roba kamnoloma,
- nadomestni habitati za ohranjanje zavarovane rastlinske vrste navadni kosmatinec vzhodno od
kamnoloma.
Izvajanje servisnih dejavnosti in natakanja goriva bo potekalo zunaj samega kamnoloma, na vstopnem
delu.
Dopustni objekti in gradnje ter dopustne dejavnosti:
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Dopustne so nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, parkirišč in
manipulativnih površin, vse za potrebe pridobivanja dolomita.
V skladu s predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje so dopustni gradbeno –
inženirski objekti ter objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim.
Dopustna je postavitev stalne delovne opreme in mobilne opreme za pridelavo mineralne surovine.
Na območju EUP so dopustne dejavnosti:
- gozdarstvo;
- kmetijstvo;
- rudarstvo (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo);
- predelovalne dejavnosti (od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov);
- trgovina (povezana z dopustnimi dejavnostmi).
2 PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE IN PREVOZ
2.1 Izvajanje odkopa in oblikovanje etaž
Odkopavanje se opravlja na delovnih etažah peskokopa. Kamnolom bo po izvedeni širitvi zasnovan z
najmanj 10 etažami. Sanacijske etaže bodo visoke do 8 m, predvideni naklon končne brežine kopa pa
do največ 55o. Delovni in končni naklon brežin etaž je predviden do 650, dokončni nakloni končnih brežin
kopa in višine etaž pa bodo določeni glede na izdelano stabilnostno analizo v kasnejših fazah
projektiranja. Širina etaž bo okoli 6 m, širina zaključne (sanacijske etaže), ko na njej ne bo več
mehanizacije, pa bo minimalno 5 m. Etaže se izvedejo z rahlim nagibom proti severozahodu, da se
zagotovi odvodnjavanje.
Za potrebe širitve kamnoloma se obstoječa dostopna pot, ki se navezuje na lokalno cesto, preuredi in
podaljša vse osnovnega platoja. Izvede se nova dostopna pot, ki bo speljana z obstoječe lokalne ceste.
Pred odpiranjem novih etaž se poseka gozd in odstrani humus, na severnem delu pa se odstrani
predhodno odložena zemljina. Odkopavanje bo potekalo fazno, s sprotno sanacijo na območjih, kjer
bodo rudarska dela zaključena.
Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju pooblaščenega
delavca pristojne službe za upravljanje z gozdovi. V celoti se posek gozda izvede na površini cca 4,3
ha, ki se določi z letnimi načrti napredovanja rudarskih del. Posek se izvede v primernem času izven
vegetacijske sezone, drevje in podrast pa se odstranita iz peskokopa. Posek se opravi v etapah,
skladno z letnimi načrti napredovanja čela peskokopa ter skladno z lokacijskimi pogoji. Med izvajanjem
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poseke se zavaruje gozdni rob, korenine robnih dreves se ne smejo poškodovati. Oblikuje se stabilen
gozdni rob v skladu s strokovnimi navodili javne gozdarske službe.
Skrajna meja območja kamnoloma (kjer je postavljena ograja) je 5 m od obstoječe jase, na kateri je
populacija navadnega kosmatinca najštevilčnejša. Jasa ostane nedotaknjena in se vanjo ne posega z
nobenimi posegi, ki so vezani na delovanje kamnoloma. Od ograje kamnoloma se ohranja še najmanj
5m širok varnostni pas proti kamnolomu, z naklonom proti kamnolomu. V tem pasu se uredi prehod
med sanirano in naravno brežino, ki mora biti čim bližje naravnemu naklonu. Skrajna meja kamnoloma
je tako oddaljena od jase najmanj 10 m.
Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih in saniranih
delov etaž peskokopa. S humusom se ravna skrbno, da se ohrani njegova biološka aktivnost. Deponira
se v kupih, ki ne presegajo višine 3 – 4 m, z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode
ter obvezno se zatravijo površine s travnimi mešanicami in deteljo.
2.2 Vrtanje in razstreljevanje
Glede na trdnost mineralne surovine se pridobivanje materiala občasno izvaja z vrtanjem in
razstreljevanjem.
Vrtanje minskih vrtin in razstreljevanje se izvaja z uporabo sodobnih in nadzorovanih metod.
Razstreljevanje se opravlja skladno z Načrtom miniranja. Pri razstreljevanju se uporabijo norme za
varnost pred razmetom, zračnim udarnim valom in potresi.
Skladiščenje razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno.
2.3 Odrivanje materiala ter nakladanje
Po izvedenem odkopavanju z bagrom ali po odstrelu se material pripravi za nakladanje in drobljenje ter
sejanje v mobilni napravi na osnovnem platoju. Odkopani oziroma odstreljeni material se z etaže odriva
z bagrom na spodnjo etažo vse do osnovnega platoja, kjer se vsipa v mobilno drobilno sejalno napravo.
Čiščenje delovnih etaž se vrši s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol, lahko preko
več etaž skupaj, praviloma le enkrat. Dopustno je uporabiti gravitacijski transport.
Nakladanje se praviloma izvaja na spodnjem platoju 392,5 m nmv oziroma po nasutju jalovine in
oblikovanju osnovnega platoja na koti 400,0 m nmv, lahko pa tudi na etažah. Naklada se z
nakladalnikom ali bagrom na tovornjak, s katerim se material odvaža na mesto predelave ali uporabe.
2.4 Drobljenje in sejanje s premičnimi stroji
Predelava materiala se sestoji iz dodatnega drobljenja in sejanja na frakcije, ki so potrebne za betone,
malte, tampone in podobno. Glede na razmeroma majhno letno proizvodnjo se drobljenje in sejanje
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izvaja na mobilnih napravah znotraj območja peskokopa. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim
tehničnim in varnostnim standardom.
Drobljenje in sejanje pridobljenega materiala za pridobivanje ustreznih frakcij se izvaja občasno.
Pridobljeni agregat se deponira na osnovnem platoju, tako da ne ovira dostopa na osnovni plato.
2.5 Ureditve na osnovnem platoju
Na osnovnem platoju peskokopa z nadmorsko višino 392,5 m se postavijo začasni, mobilni (premični)
objekti, stroji (naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo v njem. Na platoju so
dovoljeni:
- postavitev kontejnerja s tlorisnim gabaritom cca 6,00 m x 2,50 m in višino do 2,5 m, v svetli kovinski
nesvetleči barvi, z ravno streho;
- ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev in
- ureditev mobilne (kamionske) tehtnice.
Natančna lokacija premičnih naprav in strojev (mobilni drobilnik, sejalna naprava, mobilna mešalnica,
kamionska tehtnica ipd.) se določi med obratovanjem kamnoloma glede na potrebe in možnosti.
2.6 Prevoz materiala
Prevoz iz kamnoloma se izvaja v s tovornjaki smeri Škocjana po isti lokalni cesti 399211 in dalje do
mesta uporabe. Na dan se predvidoma izvede povprečno 17 odvozov s tovornjaki kapacitete 10 m3.
Odvoz se izvaja z dvema tovornjakoma. Dinamika je odvisna od potreb tržišča in se temu prilagaja. Ker
ne gre za novo dejavnost, ampak nadaljevanje iste dejavnosti, se po trenutnih kazalnikih ne kaže
potreba po načrtovanju nove in dopolnitvi trenutne prometne infrastrukture. Dnevni odvoz se ohranja
na enaki ravni kot se je izvajal do sedaj, ob večjih potrebah po surovini pa se bo transport porazdelil na
ostale delovne dneve.
3 SANACIJA IN REKULTIVACIJA
Po končanem pridobivanju se odstranijo vsi objekti in naprave ter ostanki začasnih deponij. Na območju
kamnoloma se vzpostavi gozd. Severovzhodni del kamnoloma sega v rastišče navadnega kosmatinca,
za katerega se uredita nadomestna habitata, kjer bodo vzpostavljeni pogoji, primerni za razvoj širjenja
rastišča te zavarovane vrste, ki so podrobneje navedeni v točki 5.7 tega poglavja. Del kamnoloma, kjer
je bila pred njegovo širitvijo namenska raba prostora kmetijska, se sanira v kmetijsko površino.
Sanacija se izvaja sproti oziroma takoj po izkoriščeni posamezni etaži. Izvaja se z izravnavo površin,
zaokrožitvijo robov in zaokrožitev prehodov med obstoječim in novim reliefom, z odstranitvijo štrlečih
skal, z ublažitvijo naklonov končnih brežin, z delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim
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oblikovanjem novo nastalih površin, z oblikovanjem brežin in zatravitvijo, z zasaditvijo ter ureditvijo
površinskega odtoka.
Tehnična sanacija površin kamnoloma, kjer je pridobivanje zaključeno, se bo izvajalo sproti z zasutjem
izkoriščenih delov kamnoloma in prekritjem s plastjo zemlje z začasnih deponij na območju kamnoloma.
Pogoj za uspešno sanacijo je že sam potek pridobivanja dolomita, ki se začne z odkopom zgornje etaže,
in sicer najprej na južnem in nato še severnem delu kamnoloma ter se nadaljuje z izkoriščanjem etaž
navzdol. Po končani eksploataciji se na vsaki etaži, začenši od zgoraj navzdol, izvede sanacija. Na
robovih berm se izvede varovalni nasip iz večjih kosov kamnine, ki se humusira in zatravi oz. prekrije s
travno rušo. Osnovni plato in spodnje etaže se zasujejo z jalovino in v celoti sanirajo nazadnje, ko na
tem območju ne bo več nobenih dejavnosti. Sanacija se izvede s poravnavo reliefa, z nasutjem zemlje
in humusa ter z zasaditvijo. Odvodnjavanje saniranih površin bo potekalo na enak način kot med
obratovanjem kamnoloma.
Prehodi brežin v raščen obstoječ teren so postopni, zaokroženi. Dovoljeno je delno zasipavanje
peskokopa s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in
predelavi mineralnih surovin iz kamnoloma.
Površina etažne ravnine se prekrije s cca 40 cm debelo plastjo humusa in odkrivke. Površine se takoj
zatravijo in zasadijo. Sadilne jame se zapolnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike avtohtone
drevnine. Zasaditev se izvede s saditvijo manjših sadik avtohtone grmovne in drevesne vegetacije,
grmovnic, kot so šipek, malinjak, robida, bršljan (ob zunanjem robu berm oz. na vrhu brežin) ter kalina,
trdoleska, robida, dobrovita, črn trn, dren in leska ter avtohtonih vrst dreves, npr. bukev, gaber, hrast,
lahko pa tudi s setvijo semena teh in pionirskih vrst. Sadike se zasadijo v nepravilnih gručah in z
različnimi sadilnimi razdaljami, mešano grmovne in drevesne vrste. Rekultivacija brežin se izvede z
zatravitvijo in zasaditvijo z avtohtonimi hitro rastočimi plezalkami, kot so navadni srobot, malinjak in
šipek. Zatravitev se izvede s travno mešanico in z dodajanjem semena lucerne in črne detelje, da se
izboljšajo tla. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju kamnoloma in v okolici (rastišča navadnega
kosmatinca) ni dovoljena.
Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz
peskokopa oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, čez to plast pa se razprostre
plast humusa debeline 20 cm. Ob brežini prve etaže nad končno koto spodnjega terena se na
osnovnem platoju zasadijo grmovnice in drevesa, ki zmanjšujejo vizualno izpostavljenost peskokopa.
Tudi vse preostale površine prizadete z izkoriščanjem v kamnolomu, se krajinsko ustrezno uredijo
oziroma ustrezno sonaravno sanirajo.
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Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sprotno in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom
preprečitve razraščanja invazivnih vrst.
Na predelih, kjer posledic odkopavanja ni mogoče v celoti odpraviti, je potrebno izvesti ukrepe
zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ljudi in živali.
Izdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.
4 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
4.1 Pogoji za prometno urejanje
Za dostop do kamnoloma in novih etaž se uporabi obstoječa dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno
cesto 399211. Uredi se še en nov dostop do kamnoloma in novih etaž, prav tako iz lokalne ceste
399211. Oba dostopa se uredita v asfaltni izvedbi v dolžini 10 m od lokalne ceste.
Lokalna cesta se na odseku ob kamnolomu prestavi proti vzhodu in niveletno prilagodi obstoječemu in
predvidenemu dostopu do kamnoloma in novih etaž. Izvede se vozišče v širini 5 m in obojestranske
bankine širine 1 m.
4.2 Pogoji za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo
Vodovodno omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na vodovodno omrežje. Sanitarna voda
za potrebe delavcev se uporablja iz cistern za vodo, kapacitete do 50 l. Pitna voda za delavce se prinaša
kot ustekleničena ali v plastenkah, v količinah za tedensko porabo. V dolgotrajnem sušnem obdobju in
v primeru vetrovnega vremena je treba vozne površine, deponije materialov ter naložene kamione
vlažiti.
Odpadne vode: velika večina padavinske vode se bo infiltrirala oziroma poniknila. Padavinske vode, ki
ne bodo pronicale v dolomit, bodo odtekale po etažah, ki imajo rahel vzdolžni nagib, ob večjih nalivih
pa tudi po pobočju preko etaž.
Za sanitarne potrebe delavcev se uporabljajo kemična stranišča z občasnim praznjenjem.
Elektroenergetsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje.
Telekomunikacijsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje.
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Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: Odkopna jalovina se sproti uporabi za sanacijo in nasipe. Razen
komunalnih odpadkov ostalih odpadkov ni, ker se vzdrževalna dela ne izvajajo na območju kamnoloma.
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku z občasnim odvozom na komunalno deponijo. Kartonska
embalaža, ki ostane pri razstreljevanju, se vrača prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja,
masti in ostali odpadki, opredeljeni kot nevarni odpadek, investitor posebej zbira in oddaja
organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke se namestita
dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe, filtrirna in zaščitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno
embalažo. Kontaminirani material (zemljina) se zbira v posebnih sodih na ločeni lokaciji in se oddaja
organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
5 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
5.1 Varstvo vode in podtalnice
Načrtovane ureditve ne posegajo v površinske vode, prav tako ne bo odvajanja tehnoloških vod v
površinske vode.
V času izkoriščanja kamnoloma in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se prepreči nelegalno
odlaganje odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnaževali meteorno vodo, ki je speljana proti potoku.
Ukrep zajema postavitev ustreznih opozorilnih tabel, zapornic, ograj.
V času izvajanja del se ne pričakuje problema s padavinskimi vodami. Kljub temu je treba pred
napredovanjem oz. pred odstranjevanjem odkrivke poskrbeti za preusmerjanje in razprševanje
morebitnih vod že pred vstopom v kamnolom. Z usmerjenim odvodnjavanjem se bo zmanjšalo količine
vod, ki tangirajo proti kamnolomu in s tem eventualne viške, ki bi se pojavili zaradi zmanjšanja porabe
za vegetacijo.
Ker bo pridobivanje potekalo skoraj do vrha hriba, po širitvi kamnoloma zalednih vod ni pričakovati, vse
padavinske vode, ki bodo padle neposredno na območje kamnoloma, se bodo na etažah praviloma
infiltrirale. Kljub temu se za primer ekstremnih razmer izvede nagib etaž, tako da pada proti zunanjemu
robu, kjer se naredi prekinitev v največ 1 m širokem varnostnem nasipu. S tem bomo vodo preusmerili
izven etaže na najnižjo točko osnovnega platoja, kjer bo poniknila.
Vode, ki se bodo pojavljale na osnovnem pridobivalnem platoju na koti 400,0 se gravitacijsko speljejo
v najnižji del, kjer bodo poniknile. Če se na dnu pojavi mulj, ki bi preprečeval ponikanje, ga je treba
odstraniti; ker ni onesnažen, se lahko odloži v delu kamnoloma.
Ukrepi v primeru razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje pooblaščeni
organizaciji lovijo v posebno posodo, prepreči se spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje goriva
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se opravlja na za to določenem mestu, ploščad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom (lovilna
skleda), uredi se lovilec olj, zaradi preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla. Prepovedana
je menjava olja v motorjih in drugih napravah izven za to določenega prostora, olja je prepovedano
spuščati v tla. Olja se zbirajo in oddajajo pooblaščenemu zbiralcu. Vsa delovna oprema in delovni stroji
morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva), brezhibnost se mora redno kontrolirati
skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme. Skladiščenje goriva
in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih sredstev v peskokopu je dovoljeno v manjših količinah, v
skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.
V kamnolomu se zgradi neprepustna betonska ploščad, ki bo zagotavljala dovolj prostora za vse stroje,
ki se nahajajo v kamnolomu. V času, ko stroj ne obratuje, se le ta parkira na ploščadi. Betonska plošča
je izvedena na način, da bo preprečeno morebitno iztekanje nevarnih snovi v okolje. Padavinske vode,
ki se bodo zbirale na ploščadi, morajo biti speljane preko lovilca olj (SIST EN 858-2). Lovilec olj se mora
redno pregledovati (enkrat mesečno) ter po potrebi prazniti. Vsebina se predaja za to pooblaščenemu
podjetju.
Prostori, kjer se skladiščijo nevarne snovi, morajo biti izvedeni nepropustno in morajo biti odporni na
snovi, ki se tam skladiščijo. Prostornina lovilne posode mora biti velika toliko, da lahko zajame vse
snovi, ki se tam skladiščijo.
Pripravi in izdela se načrt ukrepov in postopanja v primeru izlitij nevarnih snovi v kamnolomu in ustrezno
usposobi vse zaposlene, ki delajo v kamnolomu.
Če v času odkopa ali gradnje pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena
tla, se kontaminirana zemljina takoj odstrani s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov), ustrezno
embalira (v sode) in preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
5.2 Varstvo zraka
Pri izvajanju pridobivanja, razen pri odstreljevanju (tudi v tem primeru gre za lokalno onesnaževanje, ki
se ne širi izven območja kamnoloma), ni pričakovati večje zaprašenosti okolice, predvsem zaradi
izbrane tehnologije dela, odkopne metode in vrste ležišča mineralne surovine. Zaradi preprečevanja
prašenja na območju kamnoloma se hitrost prometa s transportno mehanizacijo omeji na 5 km/h.
Pri izkoriščanju in sprotni sanaciji bo prihajalo do emisij delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in
emisij prašnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta. Prašenje bo izrazitejše v sušnem in vetrovnem
obdobju.
Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvaja s škropljenjem
transportnih poti in naloženega materiala z vodnimi prhami. Za to se zagotovi cisterna za vodo ter
primerna oprema za izvajanje vlaženja.
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Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,…),
se opravljajo na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.
Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Suho drobljenje in sejanje je potrebno
izvajati ob ugodnem vremenu. Vse ukrepe za preprečevanje prašenja je potrebno izvajati zlasti ob
sušnih obdobjih in pojavih večjih vetrov. Skladno z veljavnimi normativi (predpisi) morajo imeti vse
naprave, pri katerih nastaja prah, nameščene ustrezne lovilce prahu.
Izkopan material, ki se začasno deponira na območju kamnoloma, mora biti naložen tako, da se
prepreči prašenje predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali
zatravitev).
V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, je potrebno cesto očistiti,
da ne prihaja do prašenja.
Separacijske in drobilne naprave morajo biti opremljene s filtri za prah.
5.3 Varstvo pred hrupom
Glede na to, da se večina hrupnih dejavnosti opravlja znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le od 50 m
do 100 m izven meja pridobivalnega prostora in ne doseže okoliških poselitvenih območij.
Povprečni nivo hrupa, ki bo višji od dovoljene meje, je pričakovati na naslednjih delovnih mestih:
- odstreljevanje
- nakladanje z nakladalcem
- delo z buldožerjem
- drobljenje in sejanje na mobilnih napravah
- delo v območju separacije
- promet mineralne surovine po lokalni cesti
Gozdno zemljišče v okolici kamnoloma se uvrsti v IV. območje varstva pred hrupom, okolico peskokopa
oziroma najbližje stanovanjske objekte pa v III. območje varstva pred hrupom z mejnimi vrednostmi
kazalcev hrupa Lnoč = 50 (dBA) oz. Ldvn = 60 (dBA).
Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno
vzdrževani in nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred hrupom mora biti strojna
mehanizacija in naprave za predelavo opremljena z dušilci hrupa oz. protihrupno opremo. Dela v
peskokopu se izvajajo le v dnevnem času od 7. do 19. ure.
Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izvaja monitoring hrupa.
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5.4 Vibracije
V času obratovanja kamnoloma se redno izvajajo meritve vibracij.
5.5 Varstvo tal
Rodovitna tla s področja kamnoloma se odstranijo in deponirajo na severozahodnem delu kamnoloma,
jalovina pa predvsem na osnovnem platoju oz. na jugozahodnem delu lahko pa tudi na obrobju etaž: ,
oboje se uporabi pri sanaciji in rekultivaciji. Jalovina se odlaga ločeno od rodovitnih tal. Rodovitna tla in
jalovina se odlagata na način, da se prepreči erozija.
V času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotno sanacijo brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj
navzdol).
Za rekultivacijo/sanacijo se lahko uporabi zemeljski izkop, ki je nastal na območju kamnoloma in drugi
inertni materiali, prepovedano pa je uporabljati odpadke.
Mehanizacija, ki se uporablja za izkop, transport in predelavo materiala, mora biti vzdrževana in
tehnično brezhibna. Osebje, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob
nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je takoj potrebno
pristopiti k sanaciji in obvestiti pristojne organe.
V času izkoriščanja je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da
bo preprečeno izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
Onemogoči se odlaganje kakršnihkoli odpadkov v kamnolomu. Vsi odpadki iz tehnoloških procesov
pridobivanja in predelave, se zbirajo v primernih posodah, namenjenih skladiščenju odpadkov. Prostor,
kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in odporen na tekočine, ki se v tem
prostoru skladiščijo. To velja tudi za razne odpadke, kot so z oljem prepojene krpe, ki se sproti
odstranjujejo iz območja kamnoloma na za to predvideno deponijo. Za uničenje in odvoz odpadov, ki
nastanejo zaradi del, je odgovoren izvajalec teh del.
Na območju kamnoloma popravila in vzdrževanje strojev niso dovoljena. Redno je potrebno kontrolirati
brezhibnost vozil in strojev skladno z navodili za vzdrževanje in uporabo.
Skladiščenje goriva, maziva, razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno.
Po končanem pridobivanju je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
površine se sanirajo in krajinsko ustrezno uredijo oziroma rekultivirajo.
Na skrajnem severnem ter skrajnem jugovzhodnem robu območja urejanja je predvidena sprememba
gozdnega zemljišča v kmetijsko. Območji se urejata skladno z določili, ki so opredeljena za to enoto
urejanja prostora. Rok za spremembo gozdnega zemljišča v kmetijsko je do 10 let od uveljavitve tega
odloka.
5.7 Ohranjanje narave
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Del obravnavanega območja sega na območje naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega
kosmatinca.
Smer odpiranja, sprotna sanacija in dinamika razvoja kamnoloma so načrtovani tako, da čim manj
posegajo v območje tega rastišča oziroma da ne posegajo na tiste dele rastišča, kjer se pojavlja
največje število posameznih rastlin.
Na območju z namensko rabo K2 se zagotavljajo ukrepi za ohranitev in širjenje zavarovane rastlinske
vrste navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans):
- Drevesna in grmovna populacija se očisti. Na južni in jugovzhodni strani glavne jase se podrejo vsi
iglavci, saj zasenčujejo rastišče kosmatinca. Na zahodni in južni strani glavne jase se odstrani
približno polovica drevesne biomase, na severni in vzhodni strani vse do roba označenega dela.
- Po čiščenju je potrebno zagotoviti redno in ustrezno rabo teh površin: košnja in čiščenje lesne zarasti
ter odstranitev biomase vsaj 1 x letno, ob tem pa preprečiti vsakršen vnos mineralnih snovi
(dognojevanje ni dovoljeno); mulčenje kot raba na teh površinah ni primerno, prav tako ni primeren
požig travnikov.
- Na travniku severovzhodno od naravne vrednote med gozdnim robom in njivo se ohranja populacijo
navadnega kosmatinca ob gozdnem robu na način, da se prepreči širitev gozdnega roba na travnik.
Ohrani se 5m pas vzdolž gozdnega roba. Ta pas se ne sme gnojiti, priporočena pa je pozna poletna
košnja 1x letno.
- zagotovi se reden monitoring na vseh mikrolokacijah pojavljanja vrste, ki zajema:
1. ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki mora vključevati spremljanje vrstne sestave
in strukture travnika ter
2. ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti
populacije;
Na začetku je potrebno spremljanje enkrat letno, ko pa je opazen trend izboljšanja oziroma stabilizacije
populacije, se frekvenca lahko zmanjša na 3 leta.
Drugi pogoji: Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene se izvaja tako, da le-ti ne
povzročijo sprememb ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, prostorske in časovne
razporeditve voda ter drugih sprememb v okolju.
Pri širitvi kamnoloma ni dopustno posegati v gozd izven območja te EUP. Izdela se projekt sanacije in
rekultivacije, ki mora imeti določene roke za izvajanje posameznih faz. Dinamika del pri izkoriščanju
mora biti tako usklajena, da je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in zasaditve čim
krajše. Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom eksploatacije. Po končani
eksploataciji se v roku 6 mesecev pripravijo tla za izvedbo sanacije.
Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni padci živali v globino.
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Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sprotno in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom
preprečitve razraščanja invazivnih vrst. Za načrtovane zasaditve naj se uporablja le avtohtone vrste –
drevesne vrste in zeliščne mešanice. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju kamnoloma in v
okolici (rastišča navadnega kosmatinca) ni dovoljena.
Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,…)
se opravljajo na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.
Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma in se
ustrezno zavaruje pred izpiranjem ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Odvečne
zemljine se ne razgrinja po okoliških travnikih.
Na strmejših delih brežin se izdelajo poglobitve oz. žepi, katere se zapolni s humusom bogatim s
semeni ali sadikami avtohtonih vrst.
Z namenom predstavitve botanične naravne vrednote in biotske pestrosti širšega območja se z
upoštevanjem varstvenih usmeritev ter skladno s predpisi varstva narave dopušča ureditev učne
točke.
5.8 Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov območij varovanja kulturne dediščine.
5.9 Varstvo krajinskih značilnosti
Nagib pobočja in terase se prilagodijo plastnicam okoliškega terena, prehod brežin v obstoječi teren se
oblikuje zvezno, z zaokroženim reliefom.
Etaže in osnovni plato se po končanem izkoriščanju in ureditvi reliefa zasejejo oz. zasadijo z ustreznimi
vrstami avtohtone gozdne vegetacije. Pri zasajanju se uporabijo toploljubne drevesne vrste in grmovne
vrste. Zunanji rob teras se zasadi tudi s plezalkami. Celotna površina se takoj po končani ureditvi reliefa
zatravi.
6 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
Potres: Glede na predvidene globine vrtin in količine uporabljenega razstreliva pričakovane hitrosti
vibracije ne bodo presežene dovoljene vrednosti potresa.
Požar: Dostop z gasilskimi vozili v primeru intervencij je omogočen po cesti 399211, delovne površine
za intervencijska vozila so zagotovljena na obstoječem platoju kamnoloma. Za oskrbo z vodo za
gašenje se uporabljajo avto cisterne. Umik ljudi iz delovišča je možen iz vseh smeri, ker je le to na
prostem.
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V primeru, da zaradi kakršnega koli vzroka del ostankov drevja, grmičevja in vej ne bodo odpeljali ali
zdrobili in bodo izvedli sežiganje, je treba pri tem upoštevati določene ukrepe. Sežig se mora izvajati le
ob vlažnem vremenu, brez vetra in pod stalno kontrolo delavcev. Pri takih delih se morajo upoštevati
odredbe lokalnih oblasti. V neposredni bližini in v pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in
drugo protipožarno opremo. Po končanem sežiganju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.
Obramba: na obravnavanem območju niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
Poplave: na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav.
Zaščita pri miniranju: pri razstreljevanju v kamnolomu se upoštevajo veljavni predpise za tovrstna dela,
navodila proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev ter določila standardov za zagotovitev
potresne varnosti pri razstreljevanju. Miniranje se izvaja na podlagi rudarskega projekta za izvedbo.
Skladno z določbami pravilnika o tehničnih normativih se za vsako razstreljevanje izdela načrt miniranja,
ki vsebuje:
- razpored in globino vrtin,
- način polnjenja minskih vrtin, količino razstreliva v vrtini in na milisekundni interval ter skupno količino
razstreliva v minskem polju,
- način injiciranja in aktiviranja,
- nevarne cone zaradi razstreljevanja (cone ogroženosti zaradi razmeta, zračnega udara in potresa
pri miniranju),
- varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,
- na skici minskega polja navedene razdalje in smer do najbližjih objektov.
Za vsako miniranje se določi odgovorni vodja, ki poskrbi za pravilno izvajanje del razstreljevanja po
tehnični dokumentaciji in zakonskih predpisih, obveščenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za
varnost ter za namestitev stražarjev za fizično zaščito ob miniranju. Za vsako miniranje mora biti ob
koncu sestavljen zapisnik, v katerem se ugotavlja uspešnost miniranja, ustreznost varnostnih ukrepov
ter posebnosti, ki so se eventualno zgodile (škoda ali kak drugi nevaren pojav).
Zaradi nevarnosti pred razmetom miniranega materiala mora biti v času miniranja – proženja minskega
polja zaprt promet po transportnih kamnolomskih poteh, stroji pa umaknjeni na varno oddaljenost. Pri
miniranju je potrebno paziti, da odmet, oziroma razmet skal in drobirja ne poškoduje vegetacije izven
pridobivalnega prostora peskokopa. V ogroženem področju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti
s prostega izven ogroženega področja ali v varen zaklon. Za varen zaklon se šteje vsak zidan objekt z
AB ploščo oddaljen od mesta miniranja najmanj 100 m.
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Za zagotavljanje varnosti pred zračnim udarom je treba z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z
detonacijsko vrvico s tehničnimi ukrepi zmanjšati zvočni efekt miniranja na minimum. Če se vrvica
vseeno uporabi, se jo prekrije s plastjo peska.
Za zagotavljanje varnosti pred strupenimi in dušljivimi učinki miniranja je treba po vsakem miniranju
počakati, da se poleže prah in se razkadijo plini in šele potem izvršiti pregled delovišča. Zaradi
nevarnosti toplotnega učinka je treba neposredno okolico minskega polja očistiti ter odstraniti vse
vnetljive snovi (suho listje, suha trava, suhe veje, papir itd.).
Poškodovanih razstrelilnih nabojev ali nabojev, pobrane iz zatajenih min, ni dovoljeno raztresati po
materialu, uničevanje razstrelilnih nabojev je dopustno le z eksplozijo po za to predpisanih postopkih.
7 NAČRT PARCELACIJE
Meja kamnoloma večinoma poteka po obstoječih parcelnih mejah, na severovzhodnem delu pa
poteka po zakoličbenih točkah, s katerimi je opredeljeno območje nadomestnega habitata navadnega
kosmatinca.
8 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI
Etapnost gradnje
Pogoj za izvedbo 1. faze je podpis pogodbe med lastnikom, Občino Sevnica in pristojnim Zavodom za
varstvo narave, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane vrste navadnega
kosmatinca na območju EUP KGV174. Občina Sevnica z lastnikom sklene pogodbo o varstvu kot
ukrep za varstvo naravne vrednote skladno 47. členom ZON, ki ne bo imela finančnih posledic za
Občino in v kateri bodo navedena pravila varstva.
Dela v kamnolomu se izvajajo v naslednjih fazah:
1. faza: V prvi fazi se začnejo izvajati ukrepi za ohranjanje in vzpostavitev pogojev za obnovitev
botanične naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca in širjenje njenega habitata
na območju EUP KGV174: čiščenje zarasti do 5m od roba jase na SZ delu kamnoloma. To pomeni do
roba (brežine) in 5m od obrobja jase, tako da se ohrani grmovna in drevesna vegetacija v 5 metrskem
pasu od meje kamnoloma do meje posega. V tej fazi se uredi tudi nova dostopna pot po vzhodnem in
severnem obodu nadomestnega habitata in vplivnega območja, ki pa ne sme posegati na območje
naravne vrednote. Prva faza mora biti zaključena pred začetkom izvajanja 2. in 3. faze.
2. faza: sanacija in poglobitev J dela kamnoloma ter istočasna izvedba ceste na S delu za potrebe
izvoza iz kamnoloma. V tej fazi se bo zaradi izvedbe ceste in poglobitve moralo odkopati vrhnji del S
dela. V tej fazi se dela ne izvajajo v 20 m pasu do jase (10 let).
3. faza: začetek odkopavanja na S robu ter sanacija (30 let).
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Pridobivanje dolomita v kamnolomu poteka na celotnem območju kamnoloma, lahko v zaporedju v
funkcionalno zaokroženih etapah, pri čemer se zagotovijo vsi varnostni ukrepi in ukrepi za varstvo
okolja.
Začasna namembnost zemljišč
Zemljišča, ki ne bodo odkopana, se uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
Obveznosti investitorja
Poleg pogojev, določenem za urejanje kamnoloma in pridobivanje dolomita ter za urejanje površine za
ohranjanje navadnega kosmatinca so obveznosti investitorja tudi:
- Pri miniranju se zagotovi varnost vseh objektov v neposredni bližini območja peskokopa.
- Pred eksploatacijo investitor opravi geološke raziskave terena na območju, kjer še niso bile narejene,
in upošteva rezultate le teh. Med potekom eksploatacije in po njej se območje peskokopa sanira.
- Ob odkopu materiala na robovih peskokopa izvajalec zavaruje gozdni rob z ureditvijo brežine in
postavitvijo zaščitne ograje.
- Izvajalec uredi začasno deponijo odkrivke in predvidi deponijo za odlaganje eventualno
onesnaženega materiala.
- Pred začetkom poseka dreves investitor ali izvajalec del o tem obvesti pristojni zavod za gozdove,
ki označi drevje za krčitev.
- Investitor ali izvajalec del pri sanaciji in rekultivaciji omogoči strokovni nadzor pristojnega zavoda za
gozdove.
- Občasne oziroma periodične meritve hrupa in vibracij ob obratovanju vse razpoložljive mehanizacije
v peskokopu bodo izvedene glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo.
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
Kote etažnih ravnin, določene s tem odlokom, so okvirne in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od
predvidenih razlikujejo tudi nekaj metrov. Pri širini in višinah etaž je v primeru pojava neugodnih
geomehanskih razmer dovoljeno odstopanje +/- 2 m. S spremembo višine etaž se smiselno spremeni
tudi naklon brežin.
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9. člen
(spremembe grafičnih prikazov OPN)
(1) Grafični prikaz strateškega dela OPN »4.3 Prikazi usmeritev za določitev namenske
rabe zemljišč« se spremeni tako, da se prikaže povečano območje kamnoloma Červivec.
(2) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »2. Pregledna karta občine Sevnica s prikazom
osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)«
se spremeni tako, da se na njem prikaže povečano območje kamnoloma Červivec.
(3) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »3. Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)«
se na listih št. 58 in 59 spremeni tako, da se na območju kamnoloma Červivec opredeli širše
območje podrobnejše namenske rabe prostora za pridobivanje mineralnih surovin (LN). Enota
urejanja prostora KGV72 se razširi, enota urejanja prostora KGV73 pa se ukine. Dodata se
dve novi enoti urejanja prostora z oznakama KGV165 in KGV166. Na listu št. 47 in 41 se
prikažejo rešitve, skladne s sprejeto lokacijsko preveritvijo. Na listu 39 se zmanjša stavbno
zemljišče z namensko rabo SS kot nadomestno kmetijsko zemljišče za prestavitev ceste na
območju kamnoloma.
(4) Grafični prikaz izvedbenega dela OPN »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in
gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« se na listih št. 58 in 59 spremeni tako, da se
enota urejanja prostora KGV72 razširi, enota urejanja prostora KGV73 pa se ukine. Dodata se
dve novi enoti urejanja prostora z oznakama KGV165 in KGV166. Doda se prikaz načrtovane
lokalne ceste na vzhodnem delu kamnoloma. Na listu št. 47 in 41 se prikažejo rešitve, skladne
s sprejeto lokacijsko preveritvijo. Na listu 39 se zmanjša enota urejanja prostora z oznako
SE03 na območju nadomestnega kmetijskega zemljišča za prestavitev ceste na območju
kamnoloma.
(5) Grafičnim prikazom izvedbenega dela OPN se doda prikaz PIP v podrobnosti OPPN
za območje kamnoloma Červivec.
4. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
4.1 POSEBNE DOLOČBE
10. člen
(vpogled v akt in hramba)
Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, v Sevnici. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Sevnica. Odlok
je posredovan Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za okolje in prostor.
11. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN 6 Občine Sevnica opravljajo pristojna ministrstva.
4.2 KONČNA DOLOČBA
12. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 3505-0013/2018
Datum: 21. septembra 2022
Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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2 POVZETEK S SKLEPNO OCENO
GMP LUZAR Škocjan, nizke gradnje d.o.o., želi pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta občine Sevnica z namenom nadaljnjega izkoriščanja mineralne surovine in sprotne sanacije
kamnoloma tehničnega kamna – dolomita Červivec. Veljavni OPN ne omogoča nadaljnjega razvoja in širitve
kamnoloma Červivec. Predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sevnica je
določitev območja prostora širitve namenske rabe LN - koriščenja mineralne surovine ter izvedbo sanacije
trenutnega pridobivalnega prostora kamnoloma Červivec, oz. spremembo namenske rabe iz G – gozdna
zemljišča in v manjšem delu K2 – druga kmetijska zemljišča v LN – površine nadzemnega pridobivalnega
prostora. Predvidena je širitev obstoječega kamnoloma predvsem v smeri proti severu in vzhodu. Ocenjena
zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m3 v raščenem stanju. Pridobivanje dolomita bo pri proizvodnji
30.000 m3 (v raščenem stanju) letno možna okoli 35 let.
Iz odločbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Celovito presojo, izhaja, da je plan SD
OPN 6 Sevnica tak, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje, zato je v odločbi številka 3540924/2020/8 z dne 10. 04. 2020 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta SD OPN 6 Občine Sevnica, mora pripravljavec plana Občina Sevnica izvesti celovito presojo
vplivov na okolje brez presoje na varovana območja narave.
Območje sprememb in dopolnitev za ureditev kamnoloma Červivec sega na parcele s parcelno št.: 2782/2,
2783/1, 2783/3, 2783/5, 2783/7, 2783/6, 2794/1, 2794/2, 2852/1, 2782/1 ter 2782/2 vse k.o. 1395 – Telče.
Območje spremembe se ureja z EUP KVG72 (območje izkoriščanja mineralnih surovin LN) ter EUP165 in EUP
166 (območje kmetijskih površine K2 z namenom vzpostavitve habitata navadnega kosmatinca.
Območje predvidenih sprememb SD OPN 6 Sevnica se nahaja izven vodovarstvenih območij, poplavnih območij,
območij registrirane kulturne dediščine ter najboljših kmetijskih zemljišč. Prav tako spremembe ne posegajo na
območja Nature 2000, EPO ter na območja zavarovanih območij narave. Širitev kamnoloma poseže na območje
naravne vrednote Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca (ID 80253).
Območje sprememb, ki so predvidene s SD OPN 6 občine Sevnica je redko poseljeno. Najbljiži stanovanjski
objekti se nahajajo približno 400 m južno v naselju Otresk (občina Škocjan) ter 600 m vzhodno v naselju Mala
Hubajanca (občina Sevnica). Gre za manjši naselji z nekaj deset objekti.
V tem okoljskem poročilu so obravnavani verjetni vplivi plana na elemente okolja in zdravja ljudi. Presojani so bili
neposredni, daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Vplivi izvedbe SD OPN 6 na zgoraj navedene segmente
so opredeljeni na podlagi predvidene spremembe namenske rabe po presojanem planu.
Glede na predvidene spremembe SD OPN 6 občine Sevnica ne pričakujemo pomembnih vplivov na segment
tal, EMS, svetlobnega onesnaževanja, naravnih virov, vpliv na krajino, kulturno dediščino ter odpadkov.
Obremenitve se ne bodo povečale. Na podlagi ugotovljenege teh vplivov v poročilu ne obravnavamo.
Na podlagi predvidenih sprememb, lahko sklepamo, da bodo nastajale emisije hrupa ter emisije v zrak
(izkopavanje, transport, miniranje), zaradi izpiranja onesnaževal s padavinsko vodo pa tudi emisije v tla oziroma
podzemno vodo. Širitev posega bo posegla v naravno vrednoto Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca
(ID 80253). Zaradi navedenega so predlagani ukrepi za zagotavljanje ohranjenosti rastišča navadnega
kosmatinca ter ohranjanja naravne vrednote.
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Kamnolom na tem območju deluje že dalj časa (več kot 30 let). S spremembami plana se podaljšuje življenjska
doba kamnoloma oziroma izkoriščanje mineralnih surovin. Velja poudariti, da se s spremembami plana ne bo
spreminjal način izkoriščanja mineralnih snovi, kakor tudi ni predvideno povečanje kapacitet. S spremembami
plana, torej širitvijo kamnoloma Červivec, ne bo prišlo do bistvenih sprememb glede na obstoječe razmere.
Tabela 1: Pregled okoljskih ciljev s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj za posamezen segmen
Kazalec stanja okolja
Ohranjeno dobro stanje podzemnih
- Kakovost vode na zajetju Gorenje Dole (vrtina GDV-1/2000)
voda
Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka - Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Črvivec
- Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter
Hrastulje na dnevni ter letni ravni
- Število dni/ur uporabe drobilne naprave v kamnolomu
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa - Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Črvivec
pod mejnimi oziroma kritičnimi - Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter
vrednostmi, predpisanimi za posamezna Hrastulje na dnevni ter letni ravni
območja varstva pred hrupom
- Rezultati monitoringa hrupa zaradi delovanja kamnoloma
Červivec ter spremljanje pritožb občanov
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni vibracij
Ohranjanje
stopnje
biotske
raznovrstnosti z ohranjanjem ugodnega
stanja ogrožene vrste navadni
kosmatinec
ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki
predstavlja ugoden habitat zavarovani
vrsti navadni kosmatinec

- Število miniranj v kamnolomu na letni ravni
- Meritve vibracij pri bližnjih stanovanjskih objektih
-Stopnja ohranjenosti
- populacije navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) na
vplivnem območju kamnoloma
Stopnja ohranjenosti
- srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu in
globljih tleh na apnencu (Physis 34.322S1) ter
- srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja (Physis 34.322S2).

Ohranjanje območja naravne vrednote
Červivec – nahajališče navadnega
Površina in ohranjenost naravne vrednote
kosmatinca (ident. št. 80253)
Dobro zdravje ljudi in dobro stanje
Kazalci za vode, zrak in hrup
družbenega okolja

Okoljski cilj
Ohranjeno dobro stanje podzemnih voda

Ocena
nebistven vpliv ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov - C
Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka
nebistven vpliv ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov - C
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi oziroma kritičnimi nebistven vpliv - B
vrednostmi predpisanimi za posamezna območja varstva pred hrupom
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni vibracij
Eranthis
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Ohranjanje stopnje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem ugodnega nebistven vpliv ob upoštevanju
stanja ogrožene vrste navadni kosmatinec
omilitvenih ukrepov - C
Ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki predstavlja ugoden habitat nebistven vpliv ob upoštevanju
zavarovani vrsti navadni kosmatinec
omilitvenih ukrepov – C
Ohranjanje območja naravne vrednote
navadnega kosmatinca (ident. št. 80253)

Červivec – nahajališče nebistven vpliv ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – C

Dobro zdravje ljudi in dobro stanje družbenega okolja

nebistven vpliv - B

Ključni negativni vplivi, ki bi jih lahko povzročila izvedba SD OPN 6 občine Sevnica so vplivi na prebivalstvo in
zdravje ljudi (vpliv na vode, zrak, emisije hrupa) te vplivi na naravo.
Ocenili smo, da vplivi izvedbe SD OPN 6 občine Sevnica ne bodo bistveni ob upoštevanju vseh omilitvenih
ukrepov.
Omilitveni ukrepi:
- V kamnolomu se zgradi neprepustna betonska ploščad, ki bo zagotavljala dovolj prostora za vse stroje, ki se
nahajajo v kamnolomu. V času, ko stroj ne obratuje, se le ta parkira na ploščadi. Betonska plošča mora biti
izvedena na način, da bo preprečeno morebitno iztekanje nevarnih snovi v okolje. Padavinske vode, ki se
bodo zbirale na ploščadi morajo biti speljane preko lovilca olj (SIST EN 858-2). Lovilec olj se mora redno
pregledovati (enkrat mesečno) ter po potrebi prazniti. Vsebina se predaja za to pooblaščenemu podjetju.
- Prostori, kjer se skladiščijo nevarne snovi, morajo biti izvedeni nepropustno in morajo biti odporni na snovi,
ki se tam skladiščijo. Prostornina lovilne posode mora biti velika toliko, da lahko zajame vse snovi, ki se tam
skladiščijo.
- Pripravi in izdela se načrt ukrepov in postopanja v primeru izlitij nevarnih snovi v kamnolomu in ustrezno
usposobi vse zaposlene, ki delajo v kamnolomu.
- Vse odpadke, ki bodo nastajali pri tehnoloških procesih pridobivanja in obdelave, je treba zbirati v primernih
posodah, ki so namenjene za skladiščenje odpadkov. Prostor, kjer se odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit,
brez odtokov in odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo.
- Za preprečevanje prašenja z vlaženjem transportnih poti ter drugih površin, naj se v kamnolomu zagotovi
cisterna za vodo ter primerna oprema za izvajanje vlaženja.
- Uporaba strojev in naprav, ki dosegajo predpisane okoljevarstvene norme pri izgorevanju goriv v motorjih.
Stroji in vozila morajo biti redno servisirani.
- Pogoj za izvedbo 1. faze je podpis pogodbe med lastnikom, Občino Sevnica in pristojnim Zavodom za varstvo
narave, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane vrste navadnega kosmatinca na
območju EUP KGV166. Občina Sevnica z lastnikom sklene pogodbo o varstvu kot ukrep za varstvo naravne
vrednote skladno s 47. členom ZON, ki ne bo imela finančnih posledic za občino in v kateri bodo navedena
pravila varstva.
- Dela v kamnolomu se morajo izvajati v naslednjih fazah:
1. faza: V prvi fazi se začnejo izvajati ukrepi za ohranjanje in vzpostavitev pogojev za obnovitev botanične
naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca in širjenje njenega habitata na območju EUP
KGV166: čiščenje zarasti do 5m od roba jase na SZ delu kamnoloma. To pomeni do roba (brežine) in 5m od
obrobja jase, tako da se ohrani grmovna in drevesna vegetacija v 5 metrskem pasu ob jasi od meje
kamnoloma do meje posega. V tej fazi se uredi tudi nova dostopna pot po vzhodnem in severnem obodu
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nadomestnega habitata in vplivnega območja, ki pa ne sme posegati na območje naravne vrednote. Prva
faza mora biti zaključena pred začetkom izvajanja 2. in 3. faze.
2. faza: sanacija in poglobitev J dela kamnoloma ter istočasna izvedba ceste na S delu za potrebe izvoza iz
kamnoloma. V tej fazi se bo zaradi izvedbe ceste in poglobitve moralo odkopati vrhnji del S dela. V tej fazi se
dela ne izvajajo v 20 m pasu do jase (10 let).
3. faza: začetek odkopavanja na S robu ter sanacija (30 let).
Pridobivanje dolomita v kamnolomu poteka na celotnem območju kamnoloma, lahko v zaporedju v
funkcionalno zaokroženih etapah, pri čemer se zagotovijo vsi varnostni ukrepi in ukrepi za varstvo okolja.
Na območju z namensko rabo K2 se zagotavljajo ukrepi za ohranitev in širjenje zavarovane rastlinske vrste
navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans):
Drevesna in grmovna populacija se očisti. Na južni in jugovzhodni strani glavne jase se podrejo vsi iglavci,
saj zasenčujejo rastišče kosmatinca. Na zahodni in južni strani glavne jase se odstrani približno polovica
drevesne biomase, na severni in vzhodni strani vse do roba označenega dela.
Po čiščenju je potrebno zagotoviti redno in ustrezno rabo teh površin: košnja in čiščenje lesne zarasti ter
odstranitev biomase vsaj 1 x letno, ob tem pa preprečiti vsakršen vnos mineralnih snovi (dognojevanje ni
dovoljeno); mulčenje kot raba na teh površinah ni primerno, prav tako ni primeren požig travnikov.
Na travniku severovzhodno od naravne vrednote med gozdnim robom in njivo se ohranja populacijo
navadnega kosmatinca ob gozdnem robu na način, da se prepreči širitev gozdnega roba na travnik. Ohrani
se 5m pas vzdolž gozdnega roba. Ta pas se ne sme gnojiti, priporočena pa je pozna poletna košnja 1x
letno.
Na travniku vzhodno od območja kamnoloma pod cesto se vzpostavi nadomestni habitat. Rastlin se iz
glavne populacije ne sme presajati. Pred posaditvijo je potrebno vsaj manjši del travnika nekoliko prekopati
in postrgati.
Zagotovi se reden monitoring na vseh mikrolokacijah pojavljanja vrste, ki zajema:
1. ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki mora vključevati spremljanje vrstne sestave in
strukture travnika ter
2. ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti populacije;
Na začetku je potrebno spremljanje enkrat letno, ko pa je opazen trend izboljšanja oziroma stabilizacije
populacije, se frekvenca lahko zmanjša na 3 leta.
Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene se izvaja tako, da le-ti ne povzročijo sprememb
ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, prostorske in časovne razporeditve voda ter drugih
sprememb v okolju.
Pri širitvi kamnoloma ni dopustno posegati v gozd izven območja te EUP. Izdela se projekt sanacije in
rekultivacije, ki mora imeti določene roke za izvajanje posameznih faz. Dinamika del pri izkoriščanju mora
biti tako usklajena, da je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in zasaditve čim krajše.
Gozdno drevje se lahko odstrani največ 8 mesecev pred začetkom eksploatacije. Po končani eksploataciji
se v roku 6 mesecev pripravijo tla za izvedbo sanacije.
Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni padci živali v globino.
Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sprotno in takoj po končani tehnični sanaciji z namenom
preprečitve razraščanja invazivnih vrst. Za načrtovane zasaditve naj se uporablja le avtohtone vrste –
drevesne vrste in zeliščne mešanice. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju kamnoloma in v okolici
ni dovoljena (rastišče navadnega kosmatinca).
Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,…) se
opravljajo na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.
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Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma in se ustrezno
zavaruje pred izpiranjem ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Odvečne zemljine se ne
razgrinja po okoliških travnikih.
Na strmejših delih brežin se izdelajo poglobitve oz. žepi, katere se zapolni s humusom bogatim s semeni ali
sadikami avtohtonih vrst.
Z namenom predstavitve botanične naravne vrednote in biotske pestrosti širšega območja, se z
upoštevanjem varstvenih usmeritev ter skladno s predpisi varstva narave, dopušča ureditev učne točke.

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek za SD OPN 6 občine
Sevnica, Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020, oktober 2021 z vidika vplivov izvedbe plana na okolje,
varstvo človekovega zdravja, kulturne dediščine in ohranjanje narave, sprejemljiv.
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3 SPLOŠNO
Ozadje
GMP LUZAR Škocjan, nizke gradnje d.o.o., želi pristopiti k izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta občine Sevnica z namenom nadaljnjega izkoriščanja mineralne surovine in sprotne sanacije
kamnoloma tehničnega kamna – dolomita Červivec. Na območju občine Sevnica velja Odlok o OPN Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 –popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19). Veljavni OPN ne omogoča
nadaljnjega razvoja in širitve kamnoloma Červivec v Krajevni skupnosti Primož, razlog za spremembo OPN pa je
zagotoviti dovolj velike zaloge dolomita za pridobitev koncesije za izkoriščanje dolomita in s tem nadaljevanje
gospodarske dejavnosti podjetja GMP Luzar Škocjan d.o.o.
Predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sevnica je določitev območja prostora
širitve namenske rabe LN - koriščenja mineralne surovine ter izvedbo sanacije trenutnega pridobivalnega prostora
kamnoloma Červivec, oz. spremembo namenske rabe iz G – gozdna zemljišča in v manjšem delu K2 – druga
kmetijska zemljišča v LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo tako na prostorske izvedbene pogoje kot na namensko rabo prostora,
zato priprava sprememb in dopolnitev OPN teče po rednem postopku. Sklep o začetku priprave (6) šestih
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnicaje bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
36/18. V oktobru 2019 je bil izdelan rudarski projekt kot strokovna podlaga za širitev in sanacijo kamnoloma. V
decembru 2019 je bil pripravljen osnutek dokumenta za pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja
prostora. Izdelan je na osnovi strokovnih podlag ter na podlagi splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
Posebne smernice nosilcev urejanja prostora se niso pridobivale.
Iz odločbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za Celovito presojo izhaja, da je plan SD
OPN 6 Sevnica tak, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje, zato je v odločbi številka 3540924/2020/8 z dne 10. 04. 2020 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta SD OPN 6 Občine Sevnica, mora pripravljavec plana Občina Sevnica izvesti celovito
presojo vplivov na okolje brez presoje na varovana območja narave.
Iz mnenj soglasodajalcev izhaja, da bo plan lahko imel pomembne vplive na naravo ter varstvo zdravja in počutja
ljudi.
V pričujočem dokumentu so presojane predvidene spremembe SD OPN 6 Sevnica, s povdarkom na širitvi
kamnoloma Červivec, prav tako pa je presojan kumulativni vpliv predlaganih sprememb in obstoječega stanja.
V času pridobivanja mnenja o ustreznosti okoljskega poročila je bila izvedena uskladitev območja izkoriščanja
mineralnih surovina na območju kamnoloma Červivec. Tako sta na delih območja, v sklopu območja kamnoloma
Červivec, dodani dve novi enoti urejanja prostora (EUP165 ter EUP166) z namensko rabo prostora K2, z
namenom zagotavljanja ustreznega habitata za rastišče navadnega kosmatinca. Omenjeno ne vpliva na
ugotovitve pri ostalih segmentih okolja.
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Namen poročila
Na podlagi 3. člena, 1. odstavka Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) je okoljsko poročilo dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in
ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne
dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša«.
Osnovni namen okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) je zagotoviti objektiven pregled in oceno
verjetnih vplivov izvedbe SD OPN 6 Sevnica na vse segmente okolja, na naravo, na kulturno dediščino in
zdravje ljudi ter vključenost okoljskih ciljev v postopku CPVO.
Postopek CPVO vodi MOP s ciljem zagotavljanja visoke ravni varstva okolja z vključevanjem okoljskih vidikov v
pripravljanje in sprejemanje OPN, ki vodijo k trajnostnemu razvoju območja. CPVO mora biti izvedena med
pripravo OPN ter pred njegovim sprejetjem. Idealno je, da izdelava OP poteka vzporedno in tvorno z izdelavo
OPN, ker le ta način dela omogoča kvalitetno vpetost okoljskih vidikov v prostor. Okoljsko poročilo se izdela na
podlagi dopolnjenega osnutka OPN.

Vsebina poročila
Okoljsko poročilo je sestavljeno iz naslednjih vsebin:
 splošni del: predstavljeno ozadje, namen, izhodišča poročila ter metoda dela;
 opis plana: opis osnovnih značilnosti plana;
 vrednotenje vplivov plana za posamezne segmente okolja in zdravje ljudi:
VPLIVI NA OKOLJE in ZDRAVJE LJUDI
 Tla
 Vode
- Površinske vode
- Podzemne Vode
 Kakovost zraka
 Podnebne spremembe
 Hrup
 Elektromagnetno sevanje
 Svetlobno onesnaževanje
 Odpadki
 Raba naravnih virov
- Kmetijske površine
- Gozdne površine
- Raba vode
 Narava in varovana območja narave
 Kulturna dediščina in krajina
 Prebivalstvo in Zdravje ljudi
Posamezni segmenti okolja so sestavljeni iz podpoglavij:
- stanje okolja: predstavljene naravnogeografske in družbeno geografske značilnosti obravnavanega
območja, izhodiščno stanje okolja, varstvena, varovana in zavarovana območja s pravnimi režimi ter
smernice nosilcev urejanja prostora;
- okoljski cilji plana in kazalci stanja okolja: opredelitev okoljskih ciljev plana in kazalcev stanja okolja
za spremljanje doseganja okoljskih ciljev plana;
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merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov: predstavljan metodološki pristop;
vplivi plana in presoja: ovrednoteni vplivi plana za posamezne segmente, presoja vplivov na
postavljene okoljske cilje, omilitveni ukrepi;
- program spremljanja ali monitoring: opredeljeni kazalci za spremljanje stanja okolja oziroma
doseganje okoljskih ciljev plana;
alternative: opredelitev do alternativnih rešitev za posamezne predvidene ureditve opozorilo o celovitosti;
sklepna ocena o sprejemljivosti.
-




Merila in metode ugotavljanja in vrednotenja vplivov OPN
Na podlagi ciljev plana, okoljskih ciljev, analize posameznih sestavin okolja, določitve dejanskega stanja okolja
ter analize predvidenih pobud, ki jih obravnava plan, je bila opredeljena ocena vplivov plana na okolje. Pričakovani
vplivi na okolje so določeni za posamezno pobudo oz. skupino pobud (spremembe rabe), ki jih predvideva plan.
Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05), je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, kumulativne,
sinergijske, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive izvedbe plana.
V prej omenjeni Uredbi so zgoraj omenjeni vplivi obrazloženi kot:
1. Neposredni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana neposredno
vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na
terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.
2. Daljinski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki niso neposredna posledica
izvedbe plana, temveč se zgodijo oddaljeno od izvornega vpliva ali kot posledica zapletenih poti, kot je poseg
v okolje, ki spreminja gladino vode in tako vpliva na ekološko stanje bližnjih mokrišč.
3. Kumulativni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrane
kazalce stanja okolja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so načrtovani in grajeni na
podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrane kazalce stanja okolja, ali kadar ima več posameznih za okolje
zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana združen vpliv, katerega učinki na izbrane
kazalce stanja okolja niso zanemarljivi.
4. Sinergijski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote
posameznih vplivov. Sinergijski vplivi se ugotavljajo zlasti v primerih, ko se količina vplivov na habitate,
naravne vire ali poseljena območja približa zmogljivosti kompenziranja teh vplivov.
5. Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih (5) letih od začetka
vplivanja.
6. Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi (5) in desetimi
(10) leti od začetka vplivanja.
7. Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih (10) letih od
začetka vplivanja.
8. Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.
9. Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave.
Doseganje okoljskih ciljev plana smo vrednotili na podlagi ocenjenih sprememb kazalcev stanja okolja, ki smo jih
opredelili za ugotavljanje doseganja okoljskih ciljev plana. Spremembo posameznega kazalca stanja okolja smo
predvideli na podlagi dostopnih podatkov in trendov za ta kazalec ter opredeljenih potencialnih vplivov OPN. Na
podlagi postavljenih velikostnih razredov, smo vrednotili vplive OPN na postavljene okoljske cilje. Lestvica
velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede na
pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja je prikazana v tabeli 1. V sklopu vrednotenja vplivov je bila za
vsak segment okolja določena pripadajoča lestvica vrednotenja.
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Če se ocene za katerokoli posledico izvedbe plana uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, so vplivi ne bistveni,
izvedba plana na uresničevanje okoljskih ciljev pa je sprejemljiva. Če se ocene za katerikoli posledico izvedbe
plana uvrstijo v velikostni razred D, so vplivi bistveni, v razred E pa uničujoči, izvedba plana za uresničevanje
okoljskih ciljev pa je nesprejemljiva.
Po ugotovitvi vplivov na okolje smo tam, kjer je potrebno, predlagali omilitvene ukrepe ali alternative. V skladu z
12. člen, 1. odstavka uredbe se v primeru, da »so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vplivi plana ali s planom
načrtovanega posega v okolje, preveri, ali se jih lahko z ustreznimi omilitvenimi ukrepi prepreči, omili ali odpravi
v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe plana za okolje sprejemljivi.« Preveritev omilitvenih ukrepov vključuje:
•
navedbo ustreznih omilitvenih ukrepov;
•
oceno vplivov omilitvenih ukrepov na bistvene ali uničujoče vplive plana ali s planom načrtovanega
posega v okolje v skladu z 10. členom uredbe;
•
utemeljitev ustreznosti in verjetnost uspešnosti izbranega omilitvenega ukrepa;
•
oceno izvedljivosti načrtovanih omilitvenih ukrepov v planu.
Alternative se predlagajo, kadar so možne različne rešitve za reševanje bistvenih ali uničujočih vplivov plana na
izpolnjevanje izbranih okoljskih ciljev ob upoštevanju značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Od
predlaganih alternativ se izbere najustreznejša in zanjo navedejo razlogi.
Omilitveni ukrepi in alternative so ključni, da ne pride do bistvenega (ocena D) ali celo uničujočega vpliva (ocena
E). Tovrstni ukrepi morajo biti navedeni v planu oz. se morajo pri pobudah izvajati. Izvedljivost načrtovanih
omilitvenih ukrepov se dokazuje z naslednjimi podatki:
•
navedbo o tem, kdo bo poskrbel za izvedbo omilitvenega ukrepa in kako bo ta ukrep izveden,
•
časovno opredelitev izvedbe plana in omilitvenega ukrepa ter
•
navedbo načina spremljanja uspešnosti izvedenega omilitvenega ukrepa.
Po ugotovitvi vplivov predvidenih pobud in prostorskih ureditev na stanje okolje in morebitnih predlaganih
omilitvenih ukrepih sledi izdelava programa spremljanja stanja okolja. Investitor mora zagotoviti spremljanje
kazalcev, ki so določeni v poglavjih Okoljski cilji s kazalci. Na podlagi rezultatov sprotnega spremljanja kazalcev
stanja okolja se lahko že med samo izvedbo OPN ugotovi, ali izvajanje plana (dodatno) vpliva na stanje okolja.
Na podlagi sprotnega spremljanja se tako lahko pravočasno ukrepa ob morebitnih negativnih trendih posameznih
kazalcev stanja okolja.
Tabela 2 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka
A
B
C

Opredelitev razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembe kazalcev stanja okolja

ni vpliva oziroma je lahko vpliv
pozitiven
nebistven vpliv
nebistven vpliv zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov

Ne pričakujemo sprememb vrednosti izbranih kazalcev stanja okolja oziroma
pričakujemo izboljšanje kazalcev stanja okolja.
Ne pričakujemo bistvenih sprememb izbranih kazalcev stanja okolja.
Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.
Vendar je spremembe kazalcev mogoče omiliti z omilitvenimi ukrepi.
Pričakujemo poslabšanje enega ali več izbranih kazalcev stanja okolja.
Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z omilitveni ukrepi.
Pričakujemo uničujoče poslabšanje večine izbranih kazalcev stanja okolja.
Spremembe kazalcev stanja okolja ni mogoče omiliti z omilitveni ukrepi.
Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih
pobudah ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.

D

bistven vpliv

E

uničujoč vpliv

X

ugotavljanje vpliva ni možno
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4 PODATKI O SD OPN 6 OBČINE SEVNICA
Ime in območje OPN
Ime plana
Načrtovalec
Pripravljavec

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6),
dopolnjen osnutek, februar 2020
ACER d.o.o, Novo mesto
Občina Sevnica

Slika 1 Območje s prikazom lokacije kamnoloma (vir : ARSO, Atlas okolja, lokacija je označena z rdečim
krogcem)

Spremembe OPN 6 Sevnica
4.2.1 Uvod
Predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sevnica je namenjena predvsem
širitvi namenske rabe LN - koriščenja mineralne surovine ter izvedbo sanacije trenutnega pridobivalnega prostora
kamnoloma Červivec, oz. spremembo namenske rabe iz G – gozdna zemljišča in v manjšem delu K2 – druga
kmetijska zemljišča v LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
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Območje sprememb in dopolnitev sega na parcele s parcelno št.: 2782/2, 2783/1, 2783/3, 2783/5, 2783/7, vse
k.o. 1395 – Telče. Skupna velikost parcel znaša približno 64.000 m2.

4.2.2 Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev OPN 6 Sevnica
4.2.2.1

Spremebe tekstualnega dela okloka OPN 6 Sevnica

3. člen odloka tretji (3) odstavek se na koncu doda alineja:
- prikaz PIP v podrobnosti OPPN za območje kamnoloma Červivec.
V 101 členu (usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN) se izbriše osmi (8) odstavek in skladno s tem popravi
tabela (odstavek petdeset (50))
- 8) OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II
4.2.2.2

Spremembe Priloge 1 odloka o OPN 6 Sevnica

1. EUP DO48 - Naselje Drožanje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe – kmetija Jazbec, Uradni list RS, št. 70/19)
V času priprave osnutka tega dokumenta je bil sprejet »OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe–kmetija Jazbec«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/19. Sprejet je
bil na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.71/11–UPB,58/12,27/16,27/17–ZKme1D in79/17). S temi spremembami in dopolnitvami OPN se veljavni OPPN vnese v OPN Sevnica.
2. EUP-KGV-ek
Izbrisane so EUP KVG 72 in KVG73
-

-

KGV72.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Območje naj se sanira na podlagi
OPPN. Na površinah v vplivnem območju naravne vrednote naj se ne izvaja eksploatacije do sprejetja
OPPN. OPPN za zasnacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na območju se zaradi
vpliva in možnosti širitve pomembnega, bogatega rastišča podvrste velikonočnice, s sanacijo vzpostavi
kmetijsko zemljišče s humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča). Dela se lahko izvedejo
le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN.
KGV73.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec II) Nadaljnja širitev in eksploatacija se
lahko izvajata le na podlagi sprejetega OPPN za širitev ob predhodni sanaciji degradiranega dela.
Degradirano območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s sanacijo vzpostavi
kmetijsko zemljišče.
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3. Dodan nov EUP KVG72 in KVG166 – KAMNOLOM ČERVIVEC
4.2.2.3

Predvidene ureditve na območju kamnoloma Červivec

1. PREDVIDENE UREDITVE
Opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje obravnavanega območja izhaja iz strokovnih podlag:
- Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom Červivec – širitev obstoječega pridobivalnega
prostora – idejna zasnova. Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, oktober 2019 in
- Študija potencialnega vpliva predlagane širitve kamnoloma Červivec na populacijo rastlinske vrste
navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans). Končno poročilo. Škornik Sonja, Maribor, 2018
Predvidena je širitev obstoječega kamnoloma predvsem v smeri proti severu in vzhodu.
Ocenjena zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m3 v raščenem stanju. Pridobivanje dolomita bo pri
proizvodnji 30.000 m3 (v raščenem stanju) letno možna okoli 35 let.
Pridobivanje dolomita se izvaja s posameznih delovnih etaž višine do 8 m in minimalne končne širine 5 m. Naklon
končne etaže je 650 in zagotavlja stabilnost delovnih brežin kamnoloma. Osnovni pridobivalni plato se oblikuje
na koti 400 m nmv. Predvidena je poglobitev na koto 392,5 n mv,, do koder sega najnižja etaža, po končanem
odkopavanju pa se plato in spodnje etaže zasujejo z jalovine do kote 400 m nmv.
Odkopavanje se izvaja občasno. Pridobivanje poteka fazno, načeloma od zgoraj navzdol Najnižja etaža se sproti
zasipava z jalovino.
Na obrobju kopa varnostni steber zajema pas raščenega terena, ki mora biti najmanj 5 m oddaljen od zunanje
meje širitve kamnoloma ter tako omogoča izvedbo varovalnih ukrepov za preprečitev dostopa ljudi in živali na
zgornji rob kamnoloma.
Na obravnavanem območju se izvedejo:
- nove delovne in končne etaže v kamnolomu,
- ureditev dostopne ceste ter postavitev zapornice ob navezavi na lokalno cesto in ureditev
kamnolomskih cest,
- ureditev platoja za pretakanje goriva na lokaciji novega dostopa (SV del kamnoloma) ob lokalni cesti,
- postavitev kontejnerja za hrambo oblačil, zaščitnih sredstev in dokumentacije na obstoječem vstopu v
kamnolom in sanitarije (prenosni WC) ter
- postavitev mobilne tehtalne naprave/sistema,
- postavitev mobilnih drobilcev,
- postavitev ograj in obvestilnih tabel na obrobju kopa
- sanacija kamnoloma z ustreznim oblikovanjem reliefa ter zasaditvami drevnine in zatravitvami, tako da
se omogoči zazelenitev oz. ogozditev,
- prestavitev lokalne ceste proti vzhodu, da se zagotovi ustrezen odmik od roba kamnoloma,
- nadomestni habitati za ohranjanje zavarovane rastlinske vrste navadni kosmatinec vzhodno in
jugovzhodno od kamnoloma.
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Izvajanje servisnih dejavnosti in natakanja goriva bo potekalo zunaj samega kamnoloma, na vstopnem delu.
Dopustni objekti in gradnje ter dopustne dejavnosti
Dopustne so nestanovanjske stavbe in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture, parkirišč in
manipulativnih površin, vse za potrebe pridobivanja dolomita.
V skladu s predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje so dopustni gradbeno – inženirski objekti
ter objekti, namenjeni dopustnim dejavnostim.
Dopustna je postavitev stalne delovne opreme in mobilne opreme za pridelavo mineralne surovine.
Na območju EUP so dopustne dejavnosti:
- gozdarstvo;
- kmetijstvo;
- rudarstvo (od tega pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo);
- predelovalne dejavnosti (od tega proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov);
- trgovina (povezana z dopustnimi dejavnostmi).
2. PRIDOBIVANJE MINERALNE SUROVINE IN PREVOZ
2.1 Izvajanje odkopa in oblikovanje etaž
Odkopavanje se opravlja na delovnih etažah peskokopa. Kamnolom bo po izvedeni širitvi zasnovan z najmanj 10
etažami. Sanacijske etaže bodo visoke do 8 m, predvideni naklon končne brežine kopa pa do največ 55 o. Delovni
in končni naklon brežin etaž je predviden do 650, dokončni nakloni končnih brežin kopa in višine etaž pa bodo
določeni glede na izdelano stabilnostno analizo v kasnejših fazah projektiranja. Širina etaž bo okoli 6 m, širina
zaključne (sanacijske etaže), ko na njej ne bo več mehanizacije, pa bo minimalno 5 m. Etaže se izvedejo z rahlim
nagibom proti severozahodu, da se zagotovi odvodnjavanje.
Za potrebe širitve kamnoloma se obstoječa dostopna pot, ki se navezuje na lokalno cesto, preuredi in podaljša
vse osnovnega platoja. izvede nova dostopna pot, ki bo speljana z obstoječe lokalne ceste.
Pred odpiranjem novih etaž se poseka gozd in odstrani humus, na severnem delu pa se odstrani predhodno
odložena zemljina. Odkopavanje bo potekalo fazno, s sprotno sanacijo na območjih, kjer bodo rudarska dela
zaključena.
Posek gozda in čiščenje podrasti se opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca
pristojne službe za upravljanje z gozdovi. V celoti se posek gozda izvede na površini cca 4,3 ha, ki se določi z
letnimi načrti napredovanja rudarskih del. Posek se izvede v primernem času izven vegetacijske sezone, drevje
in podrast pa se odstranita iz peskokopa. Posek se opravi v etapah, skladno z letnimi načrti napredovanja čela
peskokopa ter skladno z lokacijskimi pogoji. Med izvajanjem poseke se zavaruje gozdni rob, korenine robnih
dreves se ne smejo poškodovati. Oblikuje se stabilen gozdni rob v skladu s strokovnimi navodili javne gozdarske
službe.
Deponirani humusni material se uporabi za sprotno sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih in saniranih delov etaž
peskokopa. S humusom se ravna skrbno, da se ohrani njegova biološka aktivnost. Deponira se v kupih, ki ne
presegajo višine 3 – 4 m, z nabrazdano površino zaradi zadrževanja padavinske vode ter obvezno se zatravijo
površine s travnimi mešanicami in deteljo.
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2.2 Vrtanje in razstreljevanje
Glede na trdnost mineralne surovine se pridobivanje materiala občasno izvaja z vrtanjem in razstreljevanjem.
Vrtanje minskih vrtin in razstreljevanje se izvaja z uporabo sodobnih in nadzorovanih metod.
Razstreljevanje se opravlja skladno z Načrtom miniranja. Pri razstreljevanju se uporabijo norme za varnost pred
razmetom, zračnim udarnim valom in potresi.
Skladiščenje razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno.
2.3 Odrivanje materiala ter nakladanje
Po izvedenem odkopavanju z bagrom ali po odstrelu se material pripravi za nakladanje in drobljenje ter sejanje v
mobilni napravi na osnovnem platoju. Odkopani oziroma odstreljeni material se z etaže odriva z bagrom na
spodnjo etažo vse do osnovnega platoja, kjer se vsipa v mobilno drobilno sejalno napravo. Čiščenje delovnih etaž
se vrši s prerivanjem in premetavanjem materiala od zgoraj navzdol, lahko preko več etaž skupaj, praviloma le
enkrat. Dopustno je uporabiti gravitacijski transport.
Nakladanje se praviloma izvaja na spodnjem platoju 392,5 m nmv oziroma po nasutju jalovine in oblikovanju
osnovnega platoja na koti 400 m nmv, lahko pa tudi na etažah. Naklada se z nakladalnikom ali bagrom na
tovornjak, s katerim se material odvaža na mesto predelave ali uporabe.
2.4 Drobljenje in sejanje s premičnimi stroji
Predelava materiala se sestoji iz dodatnega drobljenja in sejanja na frakcije, ki so potrebne za betone, malte,
tampone in podobno. Glede na razmeroma majhno letno proizvodnjo se drobljenje in sejanje izvaja na mobilnih
napravah znotraj območja peskokopa. Vse naprave morajo ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim
standardom.
Drobljenje in sejanje pridobljenega materiala za pridobivanje ustreznih frakcij se izvaja občasno. Pridobljeni
agregat se deponira na osnovnem platoju, tako da ne ovira dostopa na osnovni plato.
2.5 Ureditve na osnovnem platoju
Na osnovnem platoju peskokopa z nadmorsko višino 392,5 m se postavijo začasni, mobilni (premični) objekti,
stroji (naprave), namenjeni za poslovanje peskokopa in proizvodnjo v njem. Na platoju so dovoljeni:
- postavitev kontejnerja s tlorisnim gabaritom cca 6,00 m x 2,50 m in višino do 2,5 m, v svetli kovinski
nesvetleči barvi, z ravno streho;
- ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev in
- ureditev mobilne (kamionske) tehtnice.
- Natančna lokacija premičnih naprav in strojev (mobilni drobilnik, sejalna naprava, mobilna mešalnica,
kamionska tehtnica ipd.) se določi med obratovanjem kamnoloma glede na potrebe in možnosti.
2.6 Prevoz materiala
Prevoz iz kamnoloma se izvaja v s tovornjaki smeri Škocjana po isti lokalni cesti 399211 in dalje do mesta
uporabe. Na dan se predvidoma izvede povprečno 17 odvozov s tovornjaki kapacitete 10 m3. Odvoz se izvaja z
dvema tovornjakoma. Dinamika je odvisna od potreb tržišča in se temu prilagaja.
3. SANACIJA IN REKULTIVACIJA
Po končanem pridobivanju se odstranijo vsi objekti in naprave ter ostanki začasnih deponij. Na območju
kamnoloma se vzpostavi gozd. Severovzhodni del kamnoloma sega v rastišče navadnega kosmatinca, za
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katerega se uredita nadomestna habitata, kjer bodo vzpostavljeni pogoji, primerni za razvoj širjenja rastišča te
zavarovane vrste (vzdrževanje gozdnega roba in redna košnja, da se prepreči zaraščanje ter presaditve oz. setev
semena navadnega kosmatinca).
Sanacija se izvaja sproti oziroma takoj po izkoriščeni posamezni etaži. Izvaja se z izravnavo površin, zaokrožitvijo
robov in zaokrožitev prehodov med obstoječim in novim reliefom, z odstranitvijo štrlečih skal, z ublažitvijo
naklonov končnih brežin, z delnim zasutjem izkoriščenih delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin,
z oblikovanjem brežin in zatravitvijo, z zasaditvijo ter ureditvijo površinskega odtoka.
Tehnična sanacija površin kamnoloma, kjer je pridobivanje zaključeno, se bo izvajalo sproti z zasutjem
izkoriščenih delov kamnoloma in prekritjem s plastjo zemlje z začasnih deponij na območju kamnoloma.
Pogoj za uspešno sanacijo je že sam potek pridobivanja dolomita, ki se začne z odkopom zgornje etaže, in sicer
najprej na južnem in nato še severnem delu kamnoloma ter se nadaljuje z izkoriščanjem etaž navzdol. Po končani
eksploataciji se na vsaki etaži, začenši od zgoraj navzdol, izvede sanacija. Na robovih berm se izvede varovalni
nasip iz večjih kosov kamnine, ki se humusira in zatravi oz. prekrije s travno rušo. Osnovni plato in spodnje etaže
se zasujejo z jalovino in v celoti sanira nazadnje, ko na tem območju ne bo več nobenih dejavnosti. Sanacija se
izvede s poravnavo reliefa, z nasutjem zemlje in humusa ter z zasaditvijo. Odvodnjavanje saniranih površin bo
potekalo na enak način kot med obratovanjem kamnoloma.
Prehodi brežin v raščen obstoječ teren so postopni, zaokroženi. Dovoljeno je delno zasipavanje peskokopa s
kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki nastajajo pri izkoriščanju, obogatitvi in predelavi mineralnih surovin
iz kamnoloma.
Površina etažne ravnine se prekrije s cca 40 cm debelo plastjo humusa in odkrivke. Površine se takoj zatravijo in
zasadijo. Sadilne jame se zapolnijo s humusom, v katere se zasadijo sadike avtohtone drevnine. Zasaditev se
izvede s saditvijo manjših sadik avtohtone grmovne in drevesne vegetacije, grmovnic, kot so šipek, malinjak,
robida, bršljan (ob zunanjem robu berm oz. na vrhu brežin) ter kalina, trdoleska, robida, dobrovita, črn trn, dren
in leska ter avtohtonih vrst dreves, npr. bukev, gaber, hrast, lahko pa tudi s setvijo semena teh in pionirskih vrst.
Sadike se zasadijo v nepravilnih gručah in z različnimi sadilnimi razdaljami, mešano grmovne in drevesne vrste.
Rekultivacija brežin se izvede z zatravitvijo in zasaditvijo z avtohtonimi hitro rastočimi plezalkami, kot so navadni
srobot, malinjak in šipek. Zatravitev se izvede s travno mešanico in z dodajanjem semena lucerne in črne detelje,
da se izboljšajo tla.
Sanacija osnovnega platoja se izvede tako, da se najprej poravna relief z nasipanjem materiala iz peskokopa
oziroma z jalovino, ki se prekrije z 20 cm debelo plastjo zemlje, čez to plast pa se razprostre plast humusa
debeline 20 cm. Ob brežini prve etaže nad končno koto spodnjega terena se na osnovnem platoju zasadijo
grmovnice in drevesa, ki zmanjšujejo vizualno izpostavljenost peskokopa.
Tudi vse preostale površine prizadete z izkoriščanjem v kamnolomu, se krajinsko ustrezno uredijo oziroma
ustrezno sonaravno sanirajo.
Na predelih, kjer posledic odkopavanja ni mogoče v celoti odpraviti, je potrebno izvesti ukrepe zavarovanja, da
se izključi nevarnost za zdravje ljudi in živali.
Izdela se projekt sanacije, na katerega se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje z gozdovi.
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4. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
4.1 Pogoji za prometno urejanje
Za dostop do kamnoloma in novih etaž se uporabi obstoječa dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto
399211 in se ureja z naklonom do 25%, v širini min. 4 m, delno v vkopu in delno z varnostnim nasipom višine
najmanj 1 m. Na lokalno cesto se bodo navezale tudi druge kamnolomske ceste, ki bodo v kasnejših fazah
omogočale neposreden dostop do posameznih etaž in bodo primerne za prevoz s tovornjaki iz kamnoloma. Na
vsaki etaži se po potrebi izvede obračališče v obliki razširitve oz. platoja, ki omogoča varno obračanje delovnih
strojev.
Ob cesti 399211 se postavi ograja, na preostalih delih pa se uredijo nasipi ali postavijo ograja ter opozorilne
table.
4.2 Pogoji za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo
Vodovodno omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na vodovodno omrežje. Sanitarna voda za potrebe
delavcev se uporablja iz cistern za vodo, kapacitete do 50 l. Pitna voda za delavce se prinaša kot ustekleničena
ali v plastenkah, v količinah za tedensko porabo. V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru vetrovnega
vremena je treba vozne površine, deponije materialov ter naložene kamione vlažiti.
Odpadne vode: velika večina padavinske vode se bo infiltrirala oziroma poniknila. Padavinske vode, ki ne bodo
pronicale v dolomit, bodo odtekale po etažah, ki imajo rahel vzdolžni nagib, ob večjih nalivih pa tudi po pobočju
preko etaž.
Za sanitarne potrebe delavcev se uporabljajo kemična stranišča z občasnim praznjenjem.
Elektroenergetsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje.
Telekomunikacijsko omrežje: objekti v kamnolomu ne bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje.
Zbiranje in odstranjevanje odpadkov: Odkopna jalovina se sproti uporabi za sanacijo in nasipe. Razen
komunalnih odpadkov ostalih odpadkov ni, ker se vzdrževalna dela ne izvajajo na območju kamnoloma.
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojniku z občasnim odvozom na komunalno deponijo. Kartonska embalaža, ki
ostane pri razstreljevanju, se vrača prodajalcu. Nevarne odpadke, kot so odpadna olja, masti in ostali odpadki,
opredeljeni kot nevarni odpadek, investitor posebej zbira in oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje
s tovrstnimi odpadki. Za nevarne odpadke se namestita dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe, filtrirna
in zaščitna sredstva ter zabojnik za zaoljeno embalažo. Kontaminirani material (zemljina) se zbira v posebnih
sodih na ločeni lokaciji in se oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
5.1 Varstvo vode in podtalnice
Načrtovane ureditve ne posegajo v površinske vode, prav tako ne bo odvajanja tehnoloških vod v površinske
vode.
V času izkoriščanja kamnoloma in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se prepreči nelegalno odlaganje
odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnaževali meteorno vodo, ki je speljana proti potoku. Ukrep zajema
postavitev ustreznih opozorilnih tabel, zapornic, ograj.
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V tem trenutku je porasli del kamnoloma dober porabnik padavinske vode, zato ni pojava prekomernih dodatnih
količin vod, ki bi jih bilo treba odvodnjavati preko posebej urejenega sistema.
V času izvajanja del, ko se bodo začeli odkrivati tudi ostali porasli deli do meje varovalnega pasu 5m pred mejo
EUP, kjer ta mora biti, ravno tako ne pričakujemo posebnega problema s padavinskimi vodami. Kljub temu je
treba pred napredovanjem oz. pred odstranjevanjem odkrivke poskrbeti za preusmerjanje in razprševanje
morebitnih vod že pred vstopom v kamnolom. Z usmerjenim odvodnjavanjem bomo zmanjšali količine vod, ki
tangirajo proti kamnolomu in s tem eventualne viške, ki bi se pojavili zaradi zmanjšanja porabe za vegetacijo.
Ker bo pridobivanje potekalo skoraj do vrha hriba, pa po širitvi kamnoloma do skrajne možne meje z izjemo 5m
varovalnega pasu, zalednih vod ni pričakovati, vse padavinske vode, ki bodo padle neposredno na območje
kamnoloma, pa se bodo na etažah praviloma infiltrirale. Kljub temu se za primer ekstremnih razmer izvede nagib
etaž, tako da pada proti zunanjemu robu, kjer se naredi prekinitev v največ 1 m širokem varnostnem nasipu. S
tem bomo vodo preusmerili izven etaže na najnižjo točko osnovnega platoja, kjer bo poniknila.
Vode, ki se bodo pojavljale na osnovnem pridobivalnem platoju na koti 400 se gravitacijsko speljejo v najnižji del,
kjer bodo poniknile. Če se na dnu pojavi mulj, ki bi preprečeval ponikanje, ga je treba odstraniti; ker ni onesnažen,
se lahko odloži v delu kamnoloma.
Ukrepi v primeru razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje pooblaščeni organizaciji
lovijo v posebno posodo, prepreči se spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje goriva se opravlja na za to
določenem mestu, ploščad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom (lovilna skleda), uredi se lovilec olj, zaradi
preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla. Prepovedana je menjava olja v motorjih in drugih napravah
izven za to določenega prostora, olja je prepovedano spuščati v tla. Olja se zbirajo in oddajajo pooblaščenemu
zbiralcu. Vsa delovna oprema in delovni stroji morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva),
brezhibnost se mora redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in
opreme. Skladiščenje goriva in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih sredstev v peskokopu je dovoljeno v
manjših količinah, v skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.
Vsi zaposleni se poučijo o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v primeru tovrstne nesreče
(izkopi, absorpcijska sredstva). Potrebna je redna kontrola gradbene mehanizacije. Če v času odkopa ali gradnje
pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemljina takoj
odstrani s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov), ustrezno embalira (v sode) in preda pooblaščeni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
5.2 Varstvo zraka
Pri izvajanju pridobivanja, razen pri odstreljevanju (tudi v tem primeru gre za lokalno onesnaževanje, ki se ne širi
izven območja kamnoloma), ni pričakovati večje zaprašenosti okolice, predvsem zaradi izbrane tehnologije dela,
odkopne metode in vrste ležišča mineralne surovine. Zaradi preprečevanja prašenja na območju kamnoloma se
hitrost prometa s transportno mehanizacijo omeji na 5 km/h.
Pri izkoriščanju in sprotni sanaciji bo prihajalo do emisij delovanja motorjev z notranjim izgorevanjem in emisij
prašnih delcev zaradi zemeljskih del in transporta. Prašenje bo izrazitejše v sušnem in vetrovnem obdobju.
Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvaja s škropljenjem transportnih poti in
naloženega materiala z vodnimi prhami.
Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Suho drobljenje in sejanje je potrebno izvajati ob
ugodnem vremenu. Vse ukrepe za preprečevanje prašenja je potrebno izvajati zlasti ob sušnih obdobjih in pojavih
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večjih vetrov. Skladno z veljavnimi normativi (predpisi) morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah,
nameščene ustrezne lovilce prahu.
Izkopan material, ki se začasno deponira na območju kamnoloma, mora biti naložen tako, da se prepreči prašenje
predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev).
V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, je potrebno cesto očistiti, da ne prihaja
do prašenja.
Separacijske in drobilne naprave morajo biti opremljene s filtri za prah.
5.3 Varstvo pred hrupom
Glede na to, da se večina hrupnih dejavnosti opravlja znotraj peskokopa, vpliv hrupa sega le od 50 m do 100 m
izven meja pridobivalnega prostora in ne doseže okoliških poselitvenih območij.
Povprečni nivo hrupa, ki bo višji od dovoljene meje, je pričakovati na naslednjih delovnih mestih:
- odstreljevanje
- nakladanje z nakladalcem
- delo z buldožerjem
- drobljenje in sejanje na mobilnih napravah
- delo v območju separacije
- promet mineralne surovine po lokalni cesti
Gozdno zemljišče v okolici kamnoloma se uvrsti v IV. območje varstva pred hrupom, okolico peskokopa oziroma
najbližje stanovanjske objekte pa v III. območje varstva pred hrupom z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa Lnoč
= 50 (dBA) oz. Ldvn = 60 (dBA).
Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred hrupom mora biti strojna mehanizacija in naprave
za predelavo opremljena z dušilci hrupa oz. protihrupno opremo. Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem času
od 7. do 19. ure.
Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izvaja monitoring hrupa.
5.4 Vibracije
V času obratovanja kamnoloma se redno izvajajo meritve vibracij.
5.5 Varstvo tal
Rodovitna tla s področja kamnoloma se odstranijo in deponirajo na severozahodnem delu kamnoloma, jalovina
pa predvsem na osnovnem platoju oz. na jugozahodnem delu lahko pa tudi na obrobju etaž: , oboje se uporabi
pri sanaciji in rekultivaciji. Jalovina se odlaga ločeno od rodovitnih tal. Rodovitna tla in jalovina se odlagata na
način, da se prepreči erozija.
V času izkoriščanja je potrebno izvajati sprotno sanacijo brežin na izkoriščenem delu (od zgoraj navzdol).
Za rekultivacijo/sanacijo se lahko uporabi zemeljski izkop, ki je nastal na območju kamnoloma in drugi inertni
materiali, prepovedano pa je uporabljati odpadke.
Mehanizacija, ki se uporablja za izkop, transport in predelavo materiala, mora biti vzdrževana in tehnično
brezhibna. Osebje, ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za ravnanje ob nesrečah in
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nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je takoj potrebno pristopiti k sanaciji in obvestiti
pristojne organe.
V času izkoriščanja je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
Onemogoči se odlaganje kakršnihkoli odpadkov v kamnolomu. Vsi odpadki iz tehnoloških procesov pridobivanja
in predelave, se zbirajo v primernih posodah, namenjenih skladiščenju odpadkov. Prostor, kjer se odpadki
skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo. To velja
tudi za razne odpadke, kot so z oljem prepojene krpe, ki se sproti odstranjujejo iz območja kamnoloma na za to
predvideno deponijo. Za uničenje in odvoz odpadov, ki nastanejo zaradi del, je odgovoren izvajalec teh del.
Na območju kamnoloma popravila in vzdrževanje strojev niso dovoljena. Redno je potrebno kontrolirati
brezhibnost vozil in strojev skladno z navodili za vzdrževanje in uporabo.
Skladiščenje goriva, maziva, razstreliv in drugih eksplozivnih sredstev v kamnolomu ni predvideno.
Po končanem pridobivanju je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine
se sanirajo in krajinsko ustrezno uredijo oziroma rekultivirajo.
5.7 Ohranjanje narave
Del obravnavanega območja sega na območje naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca.
Smer odpiranja, sprotna sanacija in dinamika razvoja kamnoloma so načrtovani tako, da čim manj posegajo v
območje tega rastišča oziroma da ne posegajo na tiste dele rastišča, kjer se pojavlja največje število posameznih
rastlin.
Na območju z namensko rabo K2 se zagotavljajo ukrepi za ohranitev in širjenje zavzrovane rastlinske vrste
navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans):
- Drevesna in grmovna populacija se očisti. Na južni in jugovzhodni strani glavne jase se podrejo vsi iglavci,
saj zasenčujejo rastišče kosmatinca. Na zahodni in južni strani glavne jase se odstrani približno polovica
drevesne biomase, na severni in vzhodni strani vse do roba označenega dela.
- Po čiščenju je potrebno zagotoviti redno in ustrezno rabo teh površin: košnja in čiščenje lesne zarasti ter
odstranitev biomase vsaj 1 x letno, ob tem pa preprečiti vsakršen vnos mineralnih snovi (dognojevanje
ni dovoljeno); mulčenje kot raba na teh površinah ni primerno.
- Na travniku severovzhodno od naravne vrednote med gozdnim robom in njivo se ohranja populacijo
navadnega kosmatinca ob gozdnem robu na način, da se prepreči širitev gozdnega roba na travnik.
Ohrani se 5m pas vzdolž gozdnega roba. Ta pas se ne sme gnojiti, priporočena pa je pozna poletna
košnja 1x letno.
- zagotovi se reden monitoring na vseh mikrolokacijah pojavljanja vrste, ki zajema:
1. ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki mora vključevati spremljanje vrstne sestave in
strukture travnika ter
2. ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti
populacije;
Na začetku je potrebno spremljanje enkrat letno, ko pa je opazen trend izboljšanja oziroma stabilizacije
populacije, se frekvenca lahko zmanjša na 3 leta.
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Drugi pogoji: Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene se izvaja tako, da le-ti ne povzročijo
sprememb ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, prostorske in časovne razporeditve voda ter drugih
sprememb v okolju.
Pri širitvi kamnoloma ni dopustno posegati v gozd izven območja te EUP. Izdela se projekt sanacije in rekultivacije,
ki mora imeti določene roke za izvajanje posameznih faz. Dinamika del pri izkoriščanju mora biti tako usklajena,
da je obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in zasaditve čim krajše. Gozdno drevje se lahko
odstrani največ 8 mesecev pred začetkom eksploatacije. Po končani eksploataciji se v roku 6 mesecev pripravijo
la za izvedbo sanacije.
Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni padci živali v globino.
5.8 Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov območij varovanja kulturne dediščine.
5.9 Varstvo krajinskih značilnosti
Nagib pobočja in terase se prilagodijo plastnicam okoliškega terena, prehod brežin v obstoječi teren se oblikuje
zvezno, z zaokroženim reliefom.
Etaže in osnovni plato se po končanem izkoriščanju in ureditvi reliefa zasejejo oz. zasadijo z ustreznimi vrstami
avtohtone gozdne vegetacije. Pri zasajanju se uporabijo toploljubne drevesne vrste in grmovne vrste. Zunanji rob
teras se zasadi tudi s plezalkami. Celotna površina se takoj po končani ureditvi reliefa zatravi.
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Potres: Glede na predvidene globine vrtin in količine uporabljenega razstreliva pričakovane hitrosti vibracije ne
bodo presežene dovoljene vrednosti potresa.
Požar: Delovni stroji, oprema in objekti, postavljeni na obratnem platoju v območju pridobivalnega prostora,
morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati. Vsa oprema za gašenje požarov mora biti delavcem lahko dostopna ter
ustrezno zavarovana pred različnimi poškodbami.
Dostop z gasilskimi vozili v primeru intervencij je omogočen po cesti 399211, delovne površine za intervencijska
vozila so zagotovljena na obstoječem platoju kamnoloma. Za oskrbo z vodo za gašenje se uporabljajo avto
cisterne. Umik ljudi iz delovišča je možen iz vseh smeri, ker je le to na prostem.
Za primer zavarovanja pred požarom je potrebno izdelati požarni načrt obrata, ki naj vsebuje načrt požarne
preventive in načrt posredovanja v primeru pojava požara na različnih lokacijah.
V primeru, da zaradi kakršnega koli vzroka del ostankov drevja, grmičevja in vej ne bodo odpeljali ali zdrobili in
bodo izvedli sežiganje, je treba pri tem upoštevati določene ukrepe. Sežig se mora izvajati le ob vlažnem vremenu,
brez vetra in pod stalno kontrolo delavcev. Pri takih delih se morajo upoštevati odredbe lokalnih oblasti. V
neposredni bližini in v pripravljenosti je potrebno imeti gasilne aparate in drugo protipožarno opremo. Po
končanem sežiganju je potrebno ogenj popolnoma pogasiti.
Obramba in zaščita: na obravnavanem območju niso potrebni ukrepi s področja obrambe in zaščite.
Poplave: na obravnavanem območju ni nevarnosti poplav.
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Zaščita pri miniranju: pri razstreljevanju v kamnolomu se upoštevajo veljavni predpise za tovrstna dela, navodila
proizvajalcev razstreliva in razstrelilnih sredstev ter določila standardov za zagotovitev potresne varnosti pri
razstreljevanju. Miniranje se izvaja na podlagi rudarskega projekta za izvedbo. Skladno z določbami pravilnika o
tehničnih normativih se za vsako razstreljevanje izdela načrt miniranja, ki vsebuje:
- razpored in globino vrtin,
- način polnjenja minskih vrtin, količino razstreliva v vrtini in na milisekundni interval ter skupno količino
razstreliva v minskem polju,
- način injiciranja in aktiviranja,
- nevarne cone zaradi razstreljevanja (cone ogroženosti zaradi razmeta, zračnega udara in potresa pri
miniranju),
- varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti okolice,
- na skici minskega polja navedene razdalje in smer do najbližjih objektov.
Za vsako miniranje se določi odgovorni vodja, ki poskrbi za pravilno izvajanje del razstreljevanja po tehnični
dokumentaciji in zakonskih predpisih, obveščenost okolice o razstreljevanju in ukrepih za varnost ter za
namestitev stražarjev za fizično zaščito ob miniranju. Za vsako miniranje mora biti ob koncu sestavljen zapisnik,
v katerem se ugotavlja uspešnost miniranja, ustreznost varnostnih ukrepov ter posebnosti, ki so se eventualno
zgodile (škoda ali kak drugi nevaren pojav).
Zaradi nevarnosti pred razmetom miniranega materiala mora biti v času miniranja – proženja minskega polja zaprt
promet po transportnih kamnolomskih poteh, stroji pa umaknjeni na varno oddaljenost. Pri miniranju je potrebno
paziti, da odmet, oziroma razmet skal in drobirja ne poškoduje vegetacije izven pridobivalnega prostora
peskokopa. V ogroženem področju se morajo ljudje in mobilna oprema umakniti s prostega izven ogroženega
področja ali v varen zaklon. Za varen zaklon se šteje vsak zidan objekt z AB ploščo oddaljen od mesta miniranja
najmanj 100 m.
Za zagotavljanje varnosti pred zračnim udarom je treba z opustitvijo izvajanja razstreljevanja z detonacijsko vrvico
s tehničnimi ukrepi zmanjšati zvočni efekt miniranja na minimum. Če se vrvica vseeno uporabi, se jo prekrije s
plastjo peska.
Za zagotavljanje varnosti pred strupenimi in dušljivimi učinki miniranja je treba po vsakem miniranju počakati, da
se poleže prah in se razkadijo plini in šele potem izvršiti pregled delovišča. Zaradi nevarnosti toplotnega učinka
je treba neposredno okolico minskega polja očistiti ter odstraniti vse vnetljive snovi (suho listje, suha trava, suhe
veje, papir itd.).
Poškodovanih razstrelilnih nabojev ali nabojev, pobrane iz zatajenih min, ni dovoljeno raztresati po materialu,
uničevanje razstrelilnih nabojev je dopustno le z eksplozijo po za to predpisanih postopkih.
7. NAČRT PARCELACIJE
Meja kamnoloma večinoma poteka po obstoječih parcelnih mejah, na severovzhodnem delu pa poteka po
zakoličbenih točkah, s katerimi je opredeljeno območje nadomestnega habitata navadnega kosmatinca.

Eranthis

Stran 27 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI
Etapnost gradnje
Pogoj za izvedbo 1. faze je podpis pogodbe med lastnikom, Občino Sevnica in pristojnim Zavodom za varstvo
narave, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane vrste navadnega kosmatinca na območju
EUP KGV166.
Dela v kamnolomu se izvajajo v naslednjih fazah:
- 1. faza: V prvi fazi se začnejo izvajati ukrepi za ohranjanje in vzpostavitev pogojev za obnovitev botanične
naravne vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca in širjenje njenega habitata na območju
EUP KGV166: čiščenje zarasti do 5m od roba jase na SZ delu kamnoloma. To pomeni do roba (brežine) in
5m od obrobja jase, tako da se ohrani grmovna in drevesna vegetacija v 5 metrskem pasu ob jasi od meje
kamnoloma do meje posega. V tej fazi se uredi tudi nova dostopna pot po vzhodnem in severnem obodu
nadomestnega habitata in vplivnega območja, ki pa ne sme posegati na območje naravne vrednote. Prva
faza mora biti zaključena pred začetkom izvajanja 2. in 3. faze.
- 2. faza: sanacija in poglobitev J dela kamnoloma ter istočasna izvedba ceste na S delu za potrebe izvoza iz
kamnoloma. V tej fazi se bo zaradi izvedbe ceste in poglobitve moralo odkopati vrhnji del S dela. V tej fazi
se dela ne izvajajo v 20 m pasu do jase (10 let).
- 3. faza: začetek odkopavanja na S robu ter sanacija (30 let).
Pridobivanje dolomita v kamnolomu poteka na celotnem območju kamnoloma, lahko v zaporedju v funkcionalno
zaokroženih etapah, pri čemer se zagotovijo vsi varnostni ukrepi in ukrepi za varstvo okolja.
Začasna namembnost zemljišč
Zemljišča, ki ne bodo odkopana, se uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega
odloka.
Obveznosti investitorja
Poleg pogojev, določenem za urejanje kamnoloma in pridobivanje dolomita ter za urejanje površine za ohranjanje
navadnega kosmatinca so obveznosti investitorja tudi:
- Pri miniranju se zagotovi varnost vseh objektov v neposredni bližini območja peskokopa.
- Pred eksploatacijo investitor opravi geološke raziskave terena na območju, kjer še niso bile narejene, in
upošteva rezultate le teh. Med potekom eksploatacije in po njej se območje peskokopa sanira.
- Ob odkopu materiala na robovih peskokopa izvajalec zavaruje gozdni rob z ureditvijo brežine in
postavitvijo zaščitne ograje.
- Izvajalec uredi začasno deponijo odkrivke in predvidi deponijo za odlaganje eventualno onesnaženega
materiala.
- Pred začetkom poseka dreves investitor ali izvajalec del o tem obvesti pristojni zavod za gozdove, ki
označi drevje za krčitev.
- Investitor ali izvajalec del pri sanaciji in rekultivaciji omogoči strokovni nadzor pristojnega zavoda za
gozdove.
- Občasne oziroma periodične meritve hrupa in vibracij ob obratovanju vse razpoložljive mehanizacije v
peskokopu bodo izvedene glede na veljavno rudarsko in okoljsko zakonodajo.

Eranthis

Stran 28 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
Kote etažnih ravnin, določene s tem odlokom, so okvirne in se lahko zaradi tehnologije dejavnosti od predvidenih
razlikujejo tudi nekaj metrov.
Pri širini in višinah etaž je v primeru pojava neugodnih geomehanskih razmer dovoljeno odstopanje +/- 2 m. S
spremembo višine etaž se smiselno spremeni tudi naklon brežin.
Slika 2: Prikaz meje urejanja kamnoloma Červivec

(rdeče = meja kamnoloma, oranžno = občinska meja)

Eranthis

Stran 29 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

4. Dodan nov EUP KVG165
Spremembe gozdnega zemljišča v kmetijsko na območju kamnoloma Červivec.

Slika 3 Prikaz enot urejanja prostora (EUP) na območju kamnoloma Červivec

Odnosi do drugih načrtov
Na območju občine Sevnica velja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19).
Poleg omenjenega na območju veljajo naslednji državni prostorski akti:
- Uredba o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 15/03, 59/03),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05, 101/05),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06, –50/12),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (Uradni list RS, št. 5/06,–
50/12).
V pripravi so še naslednji prostorski načrti:
- Državni prostorski načrt za državno cesto med avtocesto A1 (Celje-Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto)
- Državni prostorski načrt za daljnovod 2x110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica
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Noben od zgoraj omenjenih državnih prostorkih načrtov na posega na območje kamnoloma Červivec ali v njegovo
vplivno območje.

Raba prostora
Območje sprememb in dopolnitev sega na parcele s parcelno št.: 2782/2, 2783/1, 2783/3, 2783/5, 2783/7, 2783/6,
2794/1, 2794/2, 2852/1, 2782/1 ter 2782/2 vse k.o. 1395 – Telče.
Predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sevnica je določitev območja prostora
širitve namenske rabe LN iz namenske rabe iz G – gozdna zemljišča in v manjšem delu K2 – druga kmetijska
zemljišča.
Tabela 3: Pregled predmetnih parcel na območju izkoriščanja kamnoloma z rabami
Št.
Prcele

Velikost
(m2)

Namenska
raba

2783/3

24.425

K2, G, LN

2783/5

16.850

G, LN

2783/1

11.055

K2, LN

2782/2
2783/7

332
11.595

K2
K2, G, LN

Dejanska raba
gozd (2000), pozidano in sorodno zemljišče (3000).kmetijsko
zemljišče v zaraščanju (1410), trajni travnik (1300)
gozd (2000), pozidano in sorodno zemljišče (3000)
drevesa in grmičevje (1500), gozd (2000), pozidano in sorodno
zemljišče
gozd (2000)
trajni travnik (1300), drevesa in grmičevje (1500), gozd (2000)

Slika 4: Prikaz obstoječe namenske rabe na območju kamnoloma (vir:Acer d.o.o, oktorber 2021)
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Slika 5: Prikaz dejanske rabe na območju kamnoloma s predvideno mejo širitve (vir:MKGP, oktober 2020)

Predvideno obdobje izvajanja plana
Plan načeloma nima določenega obdobja izvajanja. Ocenjena zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m3
v raščenem stanju. Pridobivanje dolomita bo pri proizvodnji 19.000 m3 (v raščenem stanju) letno možna okoli 50
let.

Predvidene emisije in odpadki ter ravnanje z njimi
Na podlagi predvidenih sprememb lahko sklepamo, da bodo nastajale emisije hrupa, emisije v zrak, in tla oziroma
podzemno vodo.
Z ozirom na predviden plan lahko pričakujemo naslednje obremenitve:
 nastajanje emisij hrupa:
o hrup zaradi prometa
o hrupa zaradi opravljanja dejavnosti
 nastajanje emisij v zrak
o emisije prometa
o emisije iz dejavnosti
 Nastajanje vidraciji
o vibracije zaradi prometa
o vibrazije zaradi izvajanja dejavnosti
 nastajanje emisij v vode:
o padavinske odpadne vode
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nastanek komunalnih in drugih odpadkov:
o odpadki zaradi opravljanja dejavnosti

Ravnanje z odpadki
Javno službo zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sevnica izvaja
Komunala d.o.o. Sevnica, javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
izvaja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., Novo mesto.
Investitor v sklopu izvajanja dejavnosti podjetja sam zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadki.
Odpadne vode
Na območju Občine Sevnica je izvajalec javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Komunala
d.o.o. Sevnica. Trenutno izvajalec javne službe upravlja 4 čistilne naprave, in sicer Centralno čistilno napravo
(CČN) Sevnica na Logu, rastlinsko čistilno napravo (RČN) Gabrijele, čistilno napravo (ČN) Orehovo in čistilno
napravo (ČN) Kompolje.
Območje kamnoloma ni komunalno opremljeno (kanalizacija, voda). Odpadne vode, razen padavinskih, na
območju kamnoloma ne nastajajo.

Potrebe po naravnih virih
Raba vode in emisije odpadne vode
V okviru izvajanj dejavnost se voda ne uporablja (ni vodovodnega sistema). Prav tako ne nastajajo odpadne vode,
razen padavinskih, ki ponikajo na območju kamnoloma.
Raba naravnih virov
Ocenjena zaloga mineralne surovine znaša okoli 950.000 m3 v raščenem stanju. Pridobivanje dolomita bo pri
proizvodnji 30.000 m3 (v raščenem stanju) letno možna okoli 35 let.
Plan s svojimi spremembami ne posega na najboljša kmetijska zemljišča. S predvidenim posegom bo trajno
izgubljen manjši del drugih kmetijskih površin ter gozda.

Čezmejni vpliv
Občina Sevnica ne meji na sosednje države. S SD OPN6 ni predvidenih sprememb, ki bi imele vpliv na sosednje
države in zato čezmejni vplivi v poročilu niso obravnavani.
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5 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja
in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino.
Okoljski cilji plana se v okoljskem poročilu opredelijo glede na značilnosti plana, ki vključujejo zlasti območje in
vsebino plana. Na podlagi okoljskih ciljev plana se ugotavljanje pomembnih ciljev plana in njihovo vrednotenje
izvede z uporabo ustreznih meril vrednotenja vplivov plana in ustrezne metodologije.
Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno
dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev in druga merila, ki
zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana.


nacionalnih zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov:
o 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 in 84/18 – ZIURKOE)
o Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18),
o Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (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 in 14/15 –
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
o Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12 in 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
o Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15),
o Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/ (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15,
27/17 ter 22/18),
o Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD),
Ur.l. RS, 24/99).



nacionalnih strateških programov:
o Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 2/06)



pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora.

V nadaljevanju podajamo mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku SD OPN 6, ki so relevantni za izdelavo
poročila.
-

iz mnenja Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za energijo, področje rudarstva (št. 350-1/2020/42
(00931606) z dne 19. 2. 2020) izhaja, da na predlagano širitev kamnoloma s SD6 OPN Sevnica nimajo
pripomb, opozarjajo pa, da širitev, ki jo predvideva obravnavani prostorski akt v smeri proti severu in vzhodu
od obstoječega pidobivalnega prostora nima podeljene rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin.
Za sanacijo in legalno koriščenje mineralnih surovin je portebno pridobiti vsa dovoljenja in na podlagi slednjih
rudarsko pravico in koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št.
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ZRud –1, Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 –popr., 76/10 –ZRud –1A, 57/12 –ZRud –1B in 111/13 –ZRud –1C).
Do obveznosti celovite presoje vplivov na okolje se niso opredelili.
-

iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, področje gozdarstva, št. 3401105/2008/47 z dne 19. 2. 2020 izhaja, da so pri izdelavi SD6 OPN Sevnica upoštevane smernice in predpisi
s področja gozdarstva, zato celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti,

-

iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (št. 1-III-52/2-O-20/LS z dne 26. 2. 2020) izhaja, da bodo vplivi
izvedbe plana verjetno pomembno vplivali na ohranjanje lastnosti zaradi katerih ima ta del obravnavanega
zemljišča status botanične naravne vrednote Černivec – nahajališče navadnega kosmatinca (Iden. Št. 80253)
in da bodo vplivi izvedbe plana verjetno pomembno vplivali na ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki
predstavlja ugoden habitat, zato menijo, da je celovito presojo vplivov izvedbe plana na naravno
vrednoto Černivec- nahajališče navadnega kosmatinca potrebno izvesti,

-

iz ugotovitev mnenja Ministrstva za okolje izhaja, da na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov
na okolje izvede za plane, kadar bi plan lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno
območje ali potencialno posebno ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z
drugimi plani in je zanj potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Iz mnenja
Zavoda za varstvo narave št. 1-III-52/2-O-20/LS z dne 26. 2. 2020 izhaja, da območje SD6 OPN Sevnica ne
sega v varovano območje oz. v območje daljinskega vpliva varovanih območij, zato ocenjujejo, da plan ne bo
imel pomembnih vplivov na varovana območja, zato presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na
varovana območja ni treba izvesti.

-

iz mnenja Ministrstva za zdravje (št. 354-33/2020-4 z dne 3. 2. 2020), ki je posredovalo mnenje Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (350-14/2020-2/(256) z dne 26. 2. 2020) izhaja, da je verjetno, da bo izvedba plana
SD6 OPN Sevnica imela pomemben vpliv na zdravje in počutje ljudi, zato je celovita presoja vplivov
obravnavanega plana na okolje s stališča varovanja zdravja in počutja ljudi potrebna,

-

iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3502-5/2020/4 z dne 13. 3. 2020) izhaja, da
osnutek SD6 OPN Sevnica z vidika kmetijstva, nima pomembnejših vplivov na okolje,

-

iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 3501-5/2020/4 z dne 7. 2. 2020, da se območje kmetije Jazbec in
Kamnolom Černivec nahajata izven območij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti
Občine Sevnica zavarovani kot kulturni spomenik oz. kulturna dediščina, prav tako varovane dediščine ni v
bližini načrtovanih posegov.

-

glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za kumulativne in
čezmejne vplive,

-

ne gre za poplavno in erozijsko območje, mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode pa ministrstvo v
zakonskem roku ni prejelo.
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6 VERJETEN RAZVOJ STANJA OKOLJA V KOLIKOR SE PLAN NE IZVEDE
V primeru brez izvedbe predvidenih SD OPN 6 občine Sevnica bo območje kamnoloma, ki je predmet sprememb
ostalo tako kot sedaj in je bilo že opredeljeno v veljavnem OPN. Kamnolom bo deloval do konca izkoriščana
oziroma do izkopa zalog, ki so še na voljo. Po koncu izkoriščanja in končani sanaciji, na območju ne bo več
obremenjevanja okolja z emisijami (zrak, hrup). S sanacijo se bo revitaliziralo degradirano območje.
Preglednica 1: Predvideno stanje okolja v kolikor se plan ne izvede
Segment
Predvidevanje v primeru ne izvedbe plana
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
Zrak
segmentu ne bo prišlo do konca izkoriščanja mineralnih surovin v kamolomu. Stanje bi
ostalo tako kot do sedaj, ob koncu izkoriščanja pa emisj ne bo več.
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
Tla
segmentu ne bo prišlo do konca izkoriščanja mineralnih surovin v kamolomu. Stanje bi
ostalo tako kot do sedaj, ob koncu izkoriščanja pa emisj ne bo več.
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
Vode
segmentu ne bo prišlo do konca izkoriščanja mineralnih surovin v kamolomu. Stanje bi
ostalo tako kot do sedaj, ob koncu izkoriščanja pa emisj ne bo več.
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
Hrup
segmentu ne bo prišlo do konca izkoriščanja mineralnih surovin v kamolomu. Stanje bi
ostalo tako kot do sedaj, ob koncu izkoriščanja pa emisj ne bo več.
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
Odpadki
segmentu ne bo prišlo do konca izkoriščanja mineralnih surovin v kamolomu. Stanje bi
ostalo tako kot do sedaj, ob koncu izkoriščanja pa odpadki ne bodo več nastajali.
Naravno okolje bi v primeru, da se SD OPN 6 ne izvede, ostalo nespremenjeno. V
primeru ne-izvedbe predvidenega plana do sprememb na obravnavanem segmentu
Narava
ne bo prišlo. Stanje bo ostalo tako kot do sedaj. Ob nevzdrževanj travišč, lahko pride
do izgube habitatov.
Raba naravnih
V primeru ne-izvedbe predmetnih SD OPN 6 do sprememb na obravnavanem
virov
segmentu ne bo prišlo. Stanje bi ostalo tako kot do sedaj.
Svetlobno
Ni vpliva na svetlobno onesnaževanje.
onesnaževanje
Elektromagnetno Ni vplivov EMS.
sevanje
Kulturna
Kamnolom nima vplivov na enote kulturne dediščine.
dediščina in
krajina

Eranthis
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7 DOLOČITEV

VSEBINE OKOLJSKEGA POROČILA IN POMEMBNIH
PRIČAKOVANIH VPLIVOV SD OPN 6

V OP se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na: okolje, naravo, varstvo človekovega
zdravja in na kulturno dediščino. Obravnavajo se:
 elementi okolja (zrak, tla, voda, hrup, odpadki, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje),
 narava (vpliv na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote),
 kulturna dediščina ter krajina ter
 zdravje ljudi.
Pomembni vplivi plana, vključno s predvidenimi emisijami in odpadki ter ravnanje z njimi (t.i. vsebinjenje)
so osredotočeni na območje kamnoloma Černivec, kjer so s SD OPN 6 predvidene spremembe. Ostale
spremembe v odloku predstavljajo tehnične popravke.
Določitev verjetnih pomembnih vplivov plana je bilo izvedeno na podlagi podatkov o obstoječem stanju,
terenskega ogleda, poznavanja pobud in ureditev v okviru SD OPN 6. Upoštevani so tudi okoljski cilji in smernice
nosilcev urejanja prostora.

Eranthis
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Tabela 4 Verjetni pomembni vplivi plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine in vključitev v nadaljnjo
presojo (vsebinjenje)
SEGMENT

STANJE OKOLJA

TLA

Obravnavano območje spada v skrajni južni rob Posavskih
gub, kjer se strukturni elementi mešajo z elementi Zunanjih
dinaridov. Glede na osnovno geološko karto (list Novo
mesto) območje kamnoloma predstavljajo srednje do
zgornje triasne kamnine ladinijske stopnje T2,3, ki jih
predstavlja svetlo siv neplastnat dolomit in dolomit z
rožencem.
Raba tal
Glede na dejansko rabo tal je območje kamnoloma
opredeljeno kot pozidano oziroma sorodno območje,
okolica, kamor je predvidena širitev pa kot kmetijske
(travniki, travniki v zaraščanju) ter gozdne površine. V Širši
okolici kamnoloma pa se prav tako nahajajo večinoma
gozdne ter kmetijske površine (travniki, vinogradi).
Onesnaženost tal
Podatkov o stanju onesnaženosti tal za območje
kamnoloma oziroma širšega območja ni na voljo. Glede na
obstoječe stanje in obremenitve lahko ugotovimo, da tla niso
onesnažena, širše pa ne moremo izključiti posamezna
območja s povišano lokalno onesnaženostjo (lokalne vire
onesnaženja iz kmetijstva in ostale dejavnost).
Erozijska območja
Po podatkih Agencije RS za okolje obstoječa erozijska
območja prekrivajo večji del občine (razgiban teren), vendar
pa so vsa opredeljena kot erozijska območja, na katerih so
potrebni običajni protierozijski ukrepi. Na območju
kamnoloma ni evidentiranih erozijskih ali palzovitih območij.

Eranthis

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6
Predvidena
je
širitev
kamnoloma za izkoriščenje
mineralnih surovin. Kamnolom
se širi na območja gozda
oziroma travnikov.

ZNAČAJ VPLIVA

Predvidene sprmembe ne NE
bodo bistveno vplivale na
stanje okolja za segment
tal. Vplivi bodo sicer
prisotni, ne bodo pa
odstopali od obstoječih.

S predvidenimi spremembami
SD OPN 6 Sevnica bo Možnost za onesnaženje tal
dolgoročno spremenjena raba predstvljajo nepredvideni
tal na območju kamnoloma.
dogodki oziroma nesreče.
Glede
na
intenziteto
Po
končani
eksploataciji izkoriščanja ter obseg
kamnoloma je predvidena kamnoloma gre za majhno
sanacija območja.
verjetnost le tega.

Vplivi
bodo
sicer
neposredni in dolgoročni,
vendar je predvidena
sanacija kamnoloma in s
tem tudi zmanjševanje
vplivov posega.
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SEGMENT

STANJE OKOLJA

VODE

Podzemne vode
Natančnih podatkov o prisotnost, globini in smeri toka
podzemne vode za lokacijo, ki jih tangirajo spremembe
plana, ni na voljo. Obravnavano območje spada v vodno telo
Dolenjski kras (SIVTPODV1011) za katerega je značilen
dolomitski vodonosnik. Podatkov o kakovosti podzemne
vode za obravnavano območje ni na voljo. Kemijsko stanje
vodnega telesa Dolenjski kras je v zadnjih letih ocenjeno kot
dobro.
Površinske vode
Spremembe ne posegajo v območja površinskih vod.
Najbližji vodotok je potok Jasenk, ki teče približno 280 do
450 m severozahodno oziroma zahodno od kamnoloma in
spada v povodje Radulje. Jugovzhodno od kamnoloma se
nahaja še Hubajniški potok. Podatkov o kakovosti
vodotokov na obravnavanem območju ni na voljo.
Poplave
Obravnavano območje se nahaja izvem območij poplav.
Najbližja poplavna območja se nahajajo približno 3 km proti
jugu (povodje Radulje) v občini Škocjan.
Vodovarstvena območja in pitna voda
Na območju obravnavanih sprememb ni vodovoda. Najbližje
vodovarstveno območje se nahaja približno 600 m v smeri
proti jugu (območje Gorenje Dole v občini Škocjan).
Najbližje zajetje za preskrbo s pitno vodo se nahaja približno
450 m jugozahodno (občina Škocjan).

Eranthis

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6
Predvidena
je
širitev
kamnoloma za izkoriščenje
mineralnih surovin. Kamnolom
se ne širi na območja
površinskih vod ali v bližino le
teh. Izkoriščanje mineralnih
surovin ostaja v obsegu
obstoječega delovanja in
kapacitet
(za
potrebe
investitorja). S širjenjem ni
predvideno
povečanje
izkoriščanja.
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ZNAČAJ VPLIVA

PRESOJA

Presojali
bomo DA
neposreden in daljinski
vpliv na območju plana.
Kumulativnih vplivov ne
pričakujemo.
Vsi predvideni posegi in
ukrepi plana bodo lahko
imeli začasen ter trajen
vpliv na stanje voda.
Direkcija RS za vode
mnenja
ni
podala.
Usmeritve za varstvo voda
(pitna voda) je podalo
Ministrstvo za zdravje, ki jih
skupaj
z
ostalimi
usmeritvami obravnavamo
v poročilu.
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SEGMENT
ZRAK
PODNEBNE
SPREMEMBE

HRUP
VIBRACIJE

Eranthis

STANJE OKOLJA
in Onesnaženost zraka
Kakovost zraka se v občini Sevnica ne spremlja, prav tako
ni na voljo meritev onesnaženosti zraka. Glavi vir emisij v
občini predstavlja promet ter posamezne dejavnosti. Večjih
industrijskih obratov v okolici predvidenih sprememb ni.
Glede na obstoječe stanje lahko ocenimo, da zrak na
območju občine Sevnica ni prekomerno onesnažen.

in Podatkov obremenjenosti s hrupom na območju občine
Sevnica ni na voljo. Glavi vir hrupa na območju občine je
promet ter opravljanje dejavnosti (podjetja, kmetijstvo).
Večjih industrijskih obratov (IED, SEVESO) v okolici
obravnavanih sprememb ni. Meritve hrupa zaradi izvajanja
dejavnosti v kamnolomi v času izdelave poročila ni bilo na
voljo.
V kamnolomu se občasno izvaja razstreljevanje (največ 1 x
letno). Meritev vibracij ni na voljo.

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6
Predvidena
je
širitev
kamnoloma za izkoriščenje
mineralnih surovin. Emisije
bodo ostale v okviru obstoječih,
saj s širitvijo ni predvideno, da
se bo povečala kapaciteta
izkoriščanja.

Predvidena
je
širitev
kamnoloma za izkoriščenje
mineralnih surovin. Emisije
bodo ostale v okviru obstoječih
saj s širitvijo ni predvideno, da
se bo povečala kapaciteta
izkoriščanja.
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ZNAČAJ VPLIVA

PRESOJA

Na širšem območju plana DA
so prisotni manjši viri emisij
v zrak (individualna kurišča,
cestni promet, manjše
dejavnosti). Presojali bomo
začasen, neposreden in
daljinski vpliv SD OPN 6
na stanje zraka na širšem
območju. Dolgoročnih ter
kumulativnih vplivov ne
pričakujemo.
Usmeritve za varstvo zraka
je podalo Ministrstvo za
zdravje, ki jih skupaj z
ostalimi
usmeritvami
obravnavamo v poročilu
Na širšem območju plana DA
so prisotni manjši viri hrupa
(cestni promet, kmetijstvo).
Presojali bomo začasen,
neposreden in daljinski
vpliv SD OPN 6 na stanje
hrupa in vibracij na širšem
območju. Dolgoročnih ter
kumulativnih vplivov ne
pričakujemo. Vpliv so/bodo
prisotni v času delovanja
kamnoloma.
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SEGMENT

EMS

STANJE OKOLJA

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6

Vsa naselja v občini imajo urejeno ravnanje z odpadki, kar
pomeni ustrezno obdelavo odpadkov in odvoz. Odvoz in
odlaganje odpadkov izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica. V zadnji letih je na območju občine opaziti trend
zmanjševanja odpadkov, predvsem iz gospodinjstev.

Vplivov plana s stališča NE
svetlobnega
onesnaževanja ne bomo
presojali.

S predvidenimi spremembami Vplivov plana s stališča NE
se ne bo povečala količina odpadkov
ne
bomo
odpadkov.
Dejavnost
v presojali.
kamnolomu bo ostala enaka.

Predvidene spremembe v SD
Na območju kamnoloma Červivec odpadki nastajajo v OPN 6 Sevnica ne bodo vplivale
manjših količinah (komunalni odpadki, odpadna embalaža, na nastajanje in ravnaje z
odpadki, ki nastanejo pri manjših vzdrževalnih delih). Vse odpadki.
odpadke, ki nastajajo v kamnolomu investitor (GMP Luzar
Škocjan d.o.o.) odpelje in odda skupaj z ostalimi odpadki,
ki nastajajo v sklopu dejavnosti podjetja

Eranthis

PRESOJA

Usmeritve za varstvo pred
prekomernim hrupom je
podalo Ministrstvo za
zdravje, ki jih skupaj z
ostalimi
usmeritvami
obravnavamo v poročilu
Na območju kamnoloma v obstoječem stanju ni virov EMS, S spremembami plana ni Vplivov plana s stališča NE
prav tako ne v okolici. V kamnolomu ni priključka na predvidenega umeščanja novih elektromagnetnega sevanja
električno omrežje, v bližini ni elektroenergetskih vodov.
virov EMS.
ne bomo presojali.

SVETLOBNO
Kamnolom ni razsvetljen oziroma ni priključen na javno Zaradi sprememb SD OPN 6
ONESNAŽEVANJE razsvetljavo. Javne razsvetljave prav tako ni v širši okolici. Sevnica ne bo prišlo do
umeščanja
novih
virov
Skupna poraba elektrike za javno razsvetljavo znaša 27,7 svetlobnega onesnaževanja.
kWh/prebivalca (vir: Poročilo o stanju okolja v občini Poraba elektrike za javno
Sevnica, Svaprojekt d.d. ter Erico d.o.o.)
razsvetljavo bo enaka obstoječi.
ODPADKI

ZNAČAJ VPLIVA
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SEGMENT

STANJE OKOLJA

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6

ZNAČAJ VPLIVA

PRESOJA

Znotraj občine je evidentirano več divjih odlagališč, vendar
ne tudi v okolici kamnoloma Červivec (vir: PISO občine
Sevnica in Škocjan, oktober 2020).
KMETIJSKE
POVRŠINE

Predvidena širitev posega na druga kmetijska zemljišča (gre
za travnike, travnike v zaraščanju ter drevesa in grmičevja).
Skupaj predvidena širitev poseže na 6.500 m2 drugih
kmetijskih površin.

S širitvijo kamnoloma bo
izgubljen manjši delež drugih
kmetijskih površin (K2). Delež
sprememb kmetijskih površin je
zanemarljiv glede na skupno
površino v občini.

Glede na
predvidene NE
spremembe SD OPN 6
občine Sevnica in mnenja
MKGP, le te ne bodo
pomembno vplivale na
kmetijske površine.

GOZDNE
POVRŠINE

Predvidena širitev posega v gozd. Skupaj predvidena širitev S širitvijo kamnoloma bo
poseže na 22.300 m2 gozda.
izgubljen manjši delež gozdnih
površin. Delež sprememb
gozda je zanemarljiv glede na
skupno površino v občini.

Vplivov plana na gozdne NE
površine ne bomo presojali.

Spremembe ne posegajo na zelene površine.

Vplivov plana na zelene NE
površine ne bomo presojali.

MKGP,
Področje
gozdarstva je podal mnenje
iz katerega izhaja, da
S širitvijo je predvidena tudi izvedba SD OPN6 Sevnica
sanacija kamnoloma.
z vidika gozdarstva ne bo
pomembno vplivala na
okolje.

ZELENE
POVRŠINE
NARAVA
VAROVANA
OBMOČJA
NARAVE

Eranthis

Ni sprememb.

IN Na območju občine Sevnica je 10 območij Nature 2000, 51 Širitev kamnoloma poseže na
registriranih naravnih vrednot, 10 ekološko pomembnih na območje naravne vrednote
območij ter 3 zavarovana območja.
Červivec
–
nahajališče
navadnega kosmatinca (ID
80253).
Stran 42 od 97

Presojali bomo dolgoročni, DA
neposreden, daljinski in
kumulativni vpliv plana na
naravo
ter
varovana
območja narave.
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SEGMENT

STANJE OKOLJA

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6

Območje obstoječega kamnoloma Červivec posega na
območje naravne vrednote Červivec (ID 80253). V okolici se
nahajajo še Natura 2000 Radulja s pritoki ter NV potok
Jesnik ter Hubajniški potok.

KULTURNA
DEDIŠČINA
KRAJINA

Eranthis

V občini Sevnica je 275 enot kulturne dediščine, ki so
IN vpisane v Register nepremične kulturne dediščine od tega,
34 enot arheološke dediščine, 7 enot kulturne krajine, 6
enote naselbinske kulturne dediščine, 7 enot memorialne
kulturne dediščine, 148 profane stavbne dediščine, 69 enot
sakralne stavbne dediščine, 3 enote vrtnoarhitekturne
dediščine ter enota sakralno profane stavbne dediščine. Od
tega ima 167 enot status spomenika lokalnega pomena.
Kamnoloma se na tem območju nahaja že dalj časa.
Najbljižje registritrirane enote kulturne dediščine so
oddaljene več kot 500 m od območja kamnoloma.
Kamnoloma na temobmočju obratuje že dalj časa.Vidno ni
izpostavljen.

S predvidenimi spremembami
SD OPN 6 občine Sevnica ni
predvidenih sprememb znotraj
registriranih enot kulturne
dediščine. Prav tako se enote
registrirane kulturne dediščine
ne nahajajo v širši okolici.
Poseg ne bo bistveno spremenil
kulturne krajine. S širitvijo je
predvidena sprotna sanacija
kamnoloma
in
krajinska
ureditev
območja
s
pogozdovanjem z avtohtonim
grmičevjem in drevjem, osrednji
in vzhodni del se sanira v
kmetijsko površino z nanosom
predhodno
stransko
deponiranega humusa.
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ZNAČAJ VPLIVA

PRESOJA

Zavod RS za varstvo
narave je dne 26.2.2020
podal mnenje iz katerega
izhaja, da izvedba SD OPN
6
občine
Sevnica
predstavlja vplie, ki bodo
verjetno pomembno vplivali
na
ohranjanje
ekstenzivnega travnika ter s
tem habitata navadnega
kosmatinca.
Glede na
predvidene NE
spremembe SD OPN 6
občine
Sevnica
ne
pričakujemo pomembne
vplive
na
kulturno
dediščino..
Iz mnenja Minstrstva za
kulturo prav tako izhaja, da
se območje kmetije Jazbec
in Kamnolom Černivec
nahajata izven območij, ki
so z veljavnimi planskimi in
prostorsko izvedbenimi akti
Občine Sevnica zavarovani
kot kulturni spomenik oz.
kulturna dediščina, prav
tako varovane dediščine ni
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SEGMENT

STANJE OKOLJA

PRIČAKOVANE
SPREMEMBE V SD OPN 6

ZNAČAJ VPLIVA
v
bližini
posegov.

PREBIVALSTVO
Območje sprememb predvidenih s SD OPN 6 občine
IN ZDRAVJE LJUDI Sevnica je redko poseljeno. Najbljiži stanovanjski objekti se
nahajajo približno 400 m južno v naselju Otresk (občina
Škocjan) ter 600 m vzhodno v naselju Mala Hubanjca
(občina Sevnica). Gre za manjši naselji z nekaj deset
objekti.

Eranthis

Predvidena
je
širitev
kamnoloma za izkoriščenje
mineralnih surovin. Emisije
bodo ostale v okviru obstoječih,
saj s širitvijo ni predvideno tudi,
da se bo povečala kapaciteta
izkoriščanja.
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PRESOJA

načrtovanih

Presojali bomo začasni, DA
dolgoročni, neposreden,
daljinski in kumulativni
vpliv plana na prebivalstvo
in zdravje ljudi.
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8 VPLIVI IZVEDBE SD OPN 6 NA OKOLJE
Vode
8.1.1 Zakonodaja in viri
-

Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15)
Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)
Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12, 66/16)
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12,
64/14 in 98/15)
Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l RS, št. 31/09)
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18)
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07)
Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Škocjan (Ur. l. RS. št. 17/00, 19/03)
Osnutek uredbe o vodovarstvenih območjih za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnega telesa
podzemnih voda za mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej,
Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,
Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020
Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom Červivec - širitev obstoječega pridobivalnega
prostora – idejna zasnova, Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, oktober 2019,
Geološko rudarski elaborat sočasne ureditve vzhodnih brežin kamnoloma Červivec ter izvedbe razširitve
vozišča lokalne ceste LC 399211, Geosteren d.o.o.,
Poročilo o stanju okolja za občino Sevnica, Savaprojekt d.d. ter Erico d.o.o., Krško, avgust 2015
Poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode , NHLOH, Novo mesto, 2017, 2018, 2019
Podatki pridobljeni s terenskim ogledom ter razgovorom z naročnikom
https://www.arso.gov.si/

8.1.2 Obstoječe stanje okolja
8.1.2.1

Podzemna voda in hidrološke razmere

Znotraj območja občine Sevnica sa nahajata dve vodni telesi podzemnih vod in sicer Vodno telo podzemne vode
Posavsko hribovje do osrednje Sotle (VTpod 1008) ter Vodno telo Dolenjski kras (VTpod 1011).
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Območje kamnoloma Červivec s širšo okolico spada v vodno telo -Vodno telo Dolenjski kras, za katerega so
značilni trije tipi vodonosnikov, in sicer:
- dolomitni vodonosniki, razpoklinski in kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki;
- kraški vodonosniki, ki so zelo do malo skraseli, lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko
do srednje izdatni vodonosniki;
- globoki vodonosniki v karbonatnih kamninah (termalni), ki so razpoklinski - lokalni ali nezvezni izdatni
vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki.
Za samo lokacijo kamnoloma z okolico ni na voljo natančnih podatkov o prisotnosti, globini in smeri toka
podzemne vode. Leta 2000 je bila na področju zaselka Gorenje Dole, v občini Škocjan (oddaljeno približno 1 km
v smeri proti jugu), izdelana raziskovalno kaptažna vrtina GDV-1/2000. Zajeta podzemna voda služi za
vodooskrbo širšega področja Gorenjih Dol in bližnjih zaselkov. Vrtina je bila izvrtana do globine 150,5 m, katera
je v celoti izvrtana v ladinijske in zgornjetriadne dolomite. Črpalka se nahaja na globini 110 m.
Glede na geološko poročilo ter rudarski projekt (Geosteren d.o.o.) kamnino v kamnolomu predstavlja siv dolomit,
ki ne reagira z 10% HCl kislino. Kamnina je glede na podatke OGK (list Novo mesto) srednje do zgornje triasne
starosti T2,3 ladinijske stopnje. Dolomit je tektonsko poškodovan, mestoma močneje razpokan, spet drugod pa se
v brežinah pojavljajo večji kompaktnejši nepoškodovani bloki. Zaradi tektonike in procesov preperevanja dolomit
po površini razpada v manjše kose velikosti 1 ‐ 10 cm, ti kosi se krušijo in izpadajo iz brežin.
Koeficient vodoprepustnosti za dolomit po Domenico in Schwartz (1990) je k = 1 x 10 -7 – 6 x 10-4 cm/s, kamnini
v zdrobljenem, razpokanem stanju tako lahko ocenimo dobro vodoprepustnost. Ponikanje padavinske vode je
tako možno, saj je kamnina deloma razpokana in ne monolitna.
8.1.2.2

Kakovost podzemne vode

Glede na monitoringe kakovosti podzemnih vod, ki jih opravlja Agencija RS za okolje je kemijsko stanje vodnega
telesa Dolenjski kras je ocenjeno v letih od 2012 do 2018, kot dobro. Na območju občine Sevnica oziroma Škocjan
se ne izvaja imisijski monitoring podzemnih voda.
8.1.2.3

Vodovarstvena območja in pitna voda

Na območju občine Sevnica je več vodnih zajetij ter vodovarstvenih območij, ki so zavarovana z občinskim
odlokom. Predlagane spremembe SD OPN6 Sevnica ne posegajo ali se nahajajo v bližini vodovarstvenih območij
ali vodnih zajetij, ki se nahajajo znotraj občinskih meja.
Kamnolom se nahaja izven vodovarstvenih območij. Najbližje vodovarstveno območje (občina Škocjan) je
oddaljeno približno 600 m v smeri proti jugu z zajetjem Gorenje Dole (vodno dovoljenje 35527-18/2014), ki je od
območja kamnoloma oddaljeno približno 1 km v smeri proti jugu. Približno 450 m v smeri proti jugozahodu se
nahaja zajem iz izvira, ki se uporablja za lastno oskrbo s pitno vodo (vodno dovoljenje št. 35526-10154/2004).
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Slika 6 Prikaz vodovarstvenih območij z vodnimi zajetji v okolici kamnoloma (vir: ARSO, Atlas okolja,
oktober 2020)

zeleno cona3, rumeno cona2 , rdeče cona1

Vodovarstvena območja v občini Škocjan so zavarovana z Odlokom o zaščiti vodnih virov za območje občine
Škocjan (Ur. l. RS. št. 17/00, 19/03). V pripravi je nova Uredba o vodovarstvenih območjih za varstvo podzemne
vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice,
Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, ki pa v času priprave poročila še ni bila
sprejeta. Na območju obravnave se spreminjajo vodovarstvena območja in režimi varovanja). V nadaljevanju so
prikazani predlogi območij, ki posegajo tudi v bližino kamnoloma ter na območje občine Sevnica. Območje
kamnoloma se na zahodnem oziroma jugozahodnem delu približa vodovarstvenemu območju (parcela 2783/5
k.o. Telče). Z osnutkom Uredbe je spremenjeno območje in režini varovanja pitne vode na širšem območju
obranave.
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Slika 7: Prikaz vodovarstvenih območij in lokacije kamnoloma glede na nov osnutek Uredbe

Pitna voda
Oskrba s pitno vodo in z njo povezano varovanje vodnih virov se zagotavlja v skladu z občinskimi odloki in drugimi
predpisi o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda. Varuje se zlasti podtalnica, obstoječa
vodna črpališča in potencialne vire za oskrbo s pitno vodo. Na območju kamnoloma ni zgrajen vodovod.
Kakovost pitne vode se redno spremlja v sklopu monitoringov, ki jih opravlja NLZOH. Kakovost pitne vode se
spremlja tudi na vrtini na področju zaselka Gorenje Dole. Vodo se črpa na globini 110 metrov od ustja vrtine in
se dezinficira. Povprečno se načrpa med 7.000 in 10.000 m3 vode letno. V letu 2018 oziroma 2019 je bilo na
omrežju v okviru notranjega nadzora za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj ter parazitov, pri
končnih uporabnikih odvzetih 17 vzorcev pitne vode, v okviru državnega monitoringa pa dodatno še 2 vzorca
pitne vode. Vsi odvzeti vzorci so bili ustrezni in v skladu z normativi, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi (vr: Kakovost
pitne vode v občini Škocjan v letu 2018 in 2019).
8.1.2.4

Hidrografske značilnost

Obravnavano območje je bogato z vodotoki. Glavni vodotok na širšem območju je Radulja, ki se izliva v reko
Krko. Območje kamnoloma spada v vodno telo površinskih vod Radulja Klevevž - Dobrava pri Škocjanu (zahodni
del) ter vodno telo VT Krka Otočec – Brežice (vzhodni del).
Spremembe ne posegajo v območja površinskih vod. Najbližji vodotok je potok Jasenk (in se nadaljuje kot Dolski
potok), ki teče približno 280 do 450 m severozahodno oziroma zahodno od kamnoloma in se izliva v Raduljo.
Jugovzhodno od kamnoloma se nahaja še Hubajniški potok. Podatkov o kakovosti vodotokov na obravnavanem
območju ni na voljo. Kakovost Radulje se sicer spremlja na merilnem mestu Grič pri Klevevžu. Kemijsko stanje
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Radulje je na tem mestu ocenjeno kot dobro (vir: ARSO, Ocena kemijskega stanja vodotokov za leto 2018).
Merjeni parametri posameznih onesnaževal ne presegajo predpisanih vrednosti. Omenjeno merilno mesto se
sicer nahaja gorvodno od pritoka Dolskega potoka.
Slika 8 Prikaz vodotokov v okolici kamnoloma Červivec

8.1.2.5 Poplavna območja
Predvidena območja sprememb SD OPN6 Sevnica se nahajajo izven poplavnih območij.
8.1.2.6 Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Občina ima urejen kanalizacijski sistem s katerim upravlja Komunala d.o.o., Sevnica. Območje kamnoloma ni
opremljeno s kanalizacijskim sistemom in vodovodom. V kamnolomu ni stalnega delovnega mesta oziroma
prisotnih zaposlenih, zato ni sanitarij oziroma odpadne vode ne nastajajo.

8.1.3 Varovana območja in pravni režimi
Vodovarstvena območja v občini Sevnica so zavarovana z več občinskimi odloki. Predvidene spremembe ne
posegajo na vodovarstvena območja ali vplivna območja znotraj občine Sevnica.
Vodovarstvena območja v občini Škocjan so zavarovana z Odlokom o zaščiti vodnih virov za območje občine
Škocjan (Ur. l. RS. št. 17/00, 19/03). V pripravi je nova Uredba o vodovarstvenih območjih za varstvo podzemne
vode v vodonosnikih vodnega telesa podzemnih voda za mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice,
Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, ki pa v času priprave poročila še ni bila
sprejeta. Del območij predvidenih z novo Uredbo posega tudi na območje občine Sevnica.
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8.1.4 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
8.1.4.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 5 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj SD OPN 6
Kazalec stanja okolja
Ohranjeno
dobro
stanje
- Kakovost vode na zajetju Gorenje Dole (vrtina GDV-1/2000)
podzemnih voda
Kamnolom s svojim delovanjem nima/ne bo imel vpliv na površinske vode ali na poplavno varnost. Na območju
kamnoloma nastajajo padavinske odpadne vode, zaradi spiranja onesnaževal imajo lahko posreden vpliv na
podzemne vode. V bližini se nahajajo vodna zajetja pitne vode, zato se v okviru delovanja spremlja kakovost pitne
vode na zajetju Gorenje Dole. Spremembe ne bodo vplivale na porabo vode na območju občine Sevnica.
Stanje kazalcev: 0 neskladnih vzorcev glede na mikrobiološke in kemijske parametre v letu 2018 in 2019 na
zajetju Gorenje Dole.
8.1.4.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPN

Tabela 6 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka

Opredelitev razreda
Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja
učinka

A

ni vpliva oziroma je Izvedba SD OPN6 na kakovost vod oziroma na vodooskrbo ne bo imela
lahko vpliv pozitiven negativnih vplivov oz. učinkov ali pa bodo ti pozitivni.

B

nebistven vpliv

C

nebistven
vpliv
zaradi
izvedbe
omilitvenih ukrepov.

D

bistven vpliv

E

uničujoč vpliv

X

ugotavljanje vpliva
ni možno
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Predvidene spremembe bodo imele na kakovost vod nebistven vpliv. Zakonsko
predpisane mejne vrednosti onesnaževal v odpadnih vodah ne bodo presežene.
Vplivi posega na vode bo s stališča varstva voda sprejemljivi. Vodooskrba na
širšem območju ne bo motena.
Zakonsko dovoljene vrednosti onesnaževal v odpadnih vodah so lahko
presežene, načrtovan poseg pa je lahko tudi v nasprotju z okoljskimi cilji. Z
izvedbo učinkovitih omilitvenih ukrepov bo zagotovljeno ustrezno odvajanje
odpadnih vod z zakonsko predpisanimi vrednostmi. Oskrba z vodo ne bo motena.
Predvidene spremembe bodo zaradi odvajanja odpadnih vod lahko imele bistven
vpliv na kakovost voda, načrtovani posegi so lahko tudi v nasprotju z okoljskim
ciljem. Vplivi posega na vode se lahko z izvedbo omilitvenih ukrepov sicer omeji,
vendar lahko kljub temu pričakujemo poslabšanje stanja. Motena bo oskrba s
pitno vodo.
Sprejetje plana ima lahko zaradi odvajanja odpadnih vod uničujoč vpliv na
kakovost voda in rabo vode
Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih
ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.
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8.1.5 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 6 z oceno vpliva
Vrste vplivov
Direktnih posegov v površinske vode in podzemne vode ne bo. Nastajale bodo padavinske odpadne vode, ki
razpršeno ponikajo na območju kamnoloma. Utrjenih površin in večjih objektov znotraj kamnoloma ni. Prav tako
ni območje opremljeno z vodovodom ali kanalizacijo. Prisoten bo lahko predvsem posreden vpliv na podzemne
vode, ki bodo posledica nekontroliranega spiranja onesnaževal na območju kamnoloma. S spremembami plana
se ne povečuje raba pitne vode.
Območje predvidene širitve kamnoloma ne posega na poplavna območja, zato poseg ne vpliva na poplavno
varnost širšega območja.
Vpliv na kakovost površinske in podzemne vode bo posreden in daljinski. Vpliv bo lahko dolgoročen. Z drugimi
vplivi v okolju ne pričakujemo kumulativnih vplivov.
Vpliv na okoljski cilj
Glede na geološko poročilo (Geosteren d.o.o.,) teren sestavlja dolomit, ki je tektonsko poškodovan, mestoma
močneje razpokan, spet drugod pa se v brežinah pojavljajo večji kompaktnejši nepoškodovani bloki. Na mestih,
kjer se pojavlja razpokan dolomit, padavinska voda lahko ponika.
Vpliv na podzemno vodo, ki se na širšem območju zajema tudi za potrebe pitne vode, se lahko pojavi predvsem
zaradi nepredvidenih dogodkov ali nesreč in spiranja onesnaževal skozi tla v podzemno vodo. Zato je potrebno
pri delovanju zagotavljati ukrepe, ki bodo preprečevali iztekanje in spiranje onesnaževal v podzemno vodo.
Kamnolom na tem območju deluje že dlje časa (več kot 30 let). Trenutno v kamnolomu ni posebnih ukrepov
(ploščadi, utrjene površine) za zaščito. V kamnolomu se uporablja 1 nakladalnik, 1 bager, 2 kamiona ter mobilna
sejalna naprava, Občasno se v kamnolomu uporablja tudi drobilna naprava, ki se najame. V kamnolomu se
nahaja manjši objekt (približno 20 m2), ki služi kot skladišče nevarnih snovi.
S spremembami plana se podaljšuje življenjska doba kamnoloma oziroma izkoriščanje mineralnih surovin. Velja
poudariti, da se s spremembami plana ne bo spreminjal način izkoriščanja mineralnih snovi, kakor tudi ni
predvideno povečanje kapacitet. Predvideva se, da bo intenziteta izkoriščanja ostala enaka, kot je v trenutnem
obsegu in s tem omogočila delovanje kamnoloma še 50 let.
Zato je za nadaljnje delovanje pomembno, da se v čim večji meri zagotovijo ukrepi za preprečevanje iztekanja
onesnaženih padavinskih vod v tla in s tem posredno v podzemne vode.
V osnutku sprememb so že predvideni posamezni ukrepi in sicer:
- V času izkoriščanja kamnoloma in tudi po njem se predvidijo ustrezni ukrepi, da se prepreči nelegalno odlaganje
odpadkov, ki bi lahko z izcejanjem onesnaževali meteorno vodo, ki je speljana proti potoku. Ukrep zajema
postavitev ustreznih opozorilnih tabel, zapornic, ograj.
- Vode, ki se bodo pojavljale na osnovnem pridobivalnem platoju na koti 400 se gravitacijsko speljejo v najnižji
del, kjer bodo poniknile. Če se na dnu pojavi mulj, ki bi preprečeval ponikanje, ga je treba odstraniti; ker ni
onesnažen, se lahko odloži v delu kamnoloma.
- Ukrepi v primeru razlitja naftnih derivatov: goriva ali olja, ki se izcejajo, se do predaje pooblaščeni organizaciji
lovijo v posebno posodo, prepreči se spiranje zaradi padavin. Dovoz in pretakanje goriva se opravlja na za to
določenem mestu, ploščad je tesnjena z dvignjenim betonskim robom (lovilna skleda), uredi se lovilec olj, zaradi
preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka v tla. Prepovedana je menjava olja v motorjih in drugih napravah
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izven za to določenega prostora, olja je prepovedano spuščati v tla. Olja se zbirajo in oddajajo pooblaščenemu
zbiralcu. Vsa delovna oprema in delovni stroji morajo biti tehnično brezhibni (ne smejo puščati olja ali goriva),
brezhibnost se mora redno kontrolirati skladno z navodili proizvajalca za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in
opreme. Skladiščenje goriva in maziva ter hranjenje kemičnih in drugih sredstev v peskokopu je dovoljeno v
manjših količinah, v skladu s predpisi in pridobljenimi dovoljenji.
- Vsi zaposleni se poučijo o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v primeru tovrstne nesreče
(izkopi, absorpcijska sredstva). Potrebna je redna kontrola gradbene mehanizacije. Če v času odkopa ali gradnje
pride do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja na nevodotesno utrjena tla, se kontaminirana zemljina takoj
odstrani s pomočjo ustreznih sredstev (npr. absorbentov), ustrezno embalira (v sode) in preda pooblaščeni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Glede na že podane ukrepe v osnutku sprememb SD OPN 6 Sevnica ter dopolnjenih ukrepov, ocenjujemo, da
bo vpliv kamnoloma na podzemne vode nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov - ocena C.
Tabela 7 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj

Ocena
nebistven
vpliv
ob
upoštevanju omilitvenih
ukrepov- C

Ohranjeno dobro stanje podzemnih voda

8.1.6 Skladnost SD OPN 6 z okoljskimi cilji
Plan je skladen z okoljskimi cilji

8.1.7 Omilitveni ukrepi
Upoštevajo se že podani ukrepi, ki se dopolnijo in nadgradijo, kot navajamo v nadaljevanju.
Tabela 8 Omilitveni ukep za preprečevanje
Omilitveni ukrepi
V kamnolomu se zgradi neprepustna betonska ploščad, ki bo
zagotavljala dovolj prostora za vse stroje, ki se nahajajo v
kamnolomu. V času, ko stroj ne obratuje, se le ta parkira na
ploščadi. Betonska plošča mora biti izvedena na način, da bo
preprečeno morebitno iztekanje nevarnih snovi v okolje.
Padavinske vode, ki se bodo zbirale na ploščadi morajo biti
speljane preko lovilca olj (SIST EN 858-2). Lovilec olj se mora
redno pregledovati (enkrat mesečno) ter po potrebi prazniti.
Vsebina se predaja za to pooblaščenemu podjetju.
Prostori, kjer se skladiščijo nevarne snovi, morajo biti izvedeni
nepropustno in morajo biti odporni na snovi, ki se tam
skladiščijo. Prostornina lovilne posode mora biti velika toliko, da
lahko zajame vse snovi, ki se tam skladiščijo.
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Omilitveni ukrepi

Časovni
okvir
izvajanja

Pripravi in izdela se načrt ukrepov in postopanja v primeru izlitij Med
nevarnih snovi v kamnolomu in ustrezno usposobi vse izvajanjem
zaposlene, ki delajo v kamnolomu.
OPN
Vse odpadke, ki bodo nastajali pri tehnoloških procesih
pridobivanja in obdelave, je treba zbirati v primernih posodah, ki Med
so namenjene za skladiščenje odpadkov. Prostor, kjer se izvajanjem
odpadki skladiščijo, naj bo utrjen, pokrit, brez odtokov in OPN
odporen na tekočine, ki se v tem prostoru skladiščijo.

Nosilec
izvedbe

Spremljanje
izvedbe
ukrepov

Investitor

Investitor med
izvajanjem
svojega
nadzora

Investitor

Investitor med
izvajanjem
svojega
nadzora

8.1.8 Spremljanje stanja okolja
Iz spremljanja predlaganega kazalca bo razvidno ali se stanje okolja na območju OPN in širše izboljšuje ali slabša
in ali se uresničuje opredeljen okoljski cilj. Za spremljanje stanja je zadolžena občina.
Tabela 9 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja
Nosilec monitoringa oz. spremljanja stanja
Kakovost vode na zajetju Gorenje Dole (vrtina GDV- ARSO, Občina spremlja rezultate monitoringov
1/2000)

Eranthis

Stran 53 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

Zrak in podnebne spremembe
8.2.1 Zakonodaja in viri
-

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18).
Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku
(Ur. l. RS, št. 56/06).
Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 50/13).
Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 21/11).
Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS 48/18).
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15, 5/17).
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).
Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS,
št. 38/17, 3/20)
Odločba Komisije št. 2007/589/ES o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih
plinov, UL L 229 (2007).
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,
Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020
Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom Červivec - širitev obstoječega pridobivalnega
prostora – idejna zasnova, Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, oktober 2019
Poročilo o stanju okolja za občino Sevnica, Savaprojekt d.d. ter Erico d.o.o., Krško, avgust 2015
Podatki pridobljeni s terenskim ogledom ter razgovorom z naročnikom
https://www.arso.gov.si/

8.2.2 Obstoječe stanje okolja
8.2.2.1

Podnebje

Za območje občine Sevnica je značilno celinsko podnebje, ki pa je močneje izraženo v zahodnem delu občine in
se počasi izgublja v srednjem, južnem in vzhodnem delu. Proti vzhodu je ozemlje močno odprto za vplive, ki
prihajajo iz panonske kotline, zato to klimo lahko označimo kot subpanonsko kontinentalno. Zaradi odprtosti na
sever, kjer se razprostira hribovje Bohorja in Metni vrh, na jugu pa gričevje litijske antiklinale, je izrazitost
subpanonskega podnebja precej omiljena. Povprečne letne temperature na širšem območju so od 8 do 10°C.
Najtoplejše območje je dolina reke Save, kjer so povprečne letne temperature med 10°C in 12°C. Najtoplejši
mesec je julij, ko povprečne temperature segajo od 19°C v Posavskih gubah, dolini Save do 20°. Najhladnejši
mesec je januar, ko je povprečna mesečna temperature -1°C.
Povprečna količina padavin na širšem območju je 1.200 – 1.300 mm. Količina padavin v dolini reke Save pa od
1.100 do 1.200 mm. Največ dežja pade v juniju, najmanj pa januarja in februarja. Snežna odeja se povprečno
obdrži 50 – 60 dni. Po podatkih najbližje meteorološke postaje v Sevnici je povprečno 1.113 mm padavin na leto
in sicer 195,5 mm v zimskem obdobju, 251,8 mm v pomladanskem obdobju, 363,8 mm v poletnem času in 300,7
mm v jesenskem obdobju. Podatki kažejo na dokaj enakomeren padavinski režim, ki ima maksimum v juniju, juliju
in avgustu ter v novembru, minimum pa v februarju. Povprečne zimske temperature so okoli -2°C, srednje julijske
so okoli 20°C, letne pa okoli 10°C. Meritve meteorološke postaje v Sevnici so pokazale dokaj pogoste
temperaturne inverzije. Pojavlja se predvsem ponoči in zjutraj, dopoldne pa se običajno razkroji. Inverzije so
močnejše v zimskem času. Povprečna višina inverzij je okoli 200 m.
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8.2.2.2

Podnebne spremembe

Po podatkih Agencije RS za okolje so v Sloveniji že opažene spremembe podnebja, saj se je temperatura v
zadnjih petdesetih letih dvignila za 1,7 °C, pogostejše pa so tudi suše. Podnebni scenariji nakazujejo ogrevanje
vseh regij v Sloveniji v prihodnosti, pri čemer naj bi bilo ogrevanje močnejše v zimskem in poletnem obdobju,
količina padavin pa se bo verjetno povečala v zimskem obdobju in zmanjšala v poletnem obdobju.
8.2.2.3 Onesnaženost zraka
Območje občine Sevnica skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka razporejeno v območje z oznako SIC –
celinsko območje (Pomurska in Podravska brez Mestne občine Maribor, Koroška, Savinjska in Zasavska,
Spodnjeposavska, Gorenjska, Osrednjeslovenska brez Mestne občine Ljubljana).
V Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka so v spodnjih
tabelah podane stopnje onesnaženosti zraka glede na mejne in ciljne vrednostmi v zvezi z žveplovim dioksidom,
dušikovim dioksidom, dušikovimi oksidi, delci PM10 in PM2,5, benzenom, ogljikovim monoksidom, ozonom,
kovinami ter benzo(a)pirenom za območje SIC.
Tabela 10: Stopnja onesnaženosti zraka na območju aglomeracije SIC na mejne vrednosti
Oznaka
območja
SIC

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 svinec CO benzen O3 As Cd Ni Benzo(a)piren
II

II

II

/

II

/

II

II

I

/

/

/

II

Legenda:
Stopnja onesnaženosti zraka:
II - pod mejno vrednostjo
I - nad mejno vrednostjo
/ - ni relevantno

Tabela 11: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku območju SIC glede na spodnji in zgornji ocenjevalni
prag
Oznaka
območja
SIC

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 svinec CO benzen As Cd

Ni

Benzo(a)piren

1

/

3

2

2

3

3

/

1

1

/

/

Legenda:
Oznaka
1- pod spodnjim ocenjevalnim pragom
2 - med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom
3 - nad zgornjim ocenjevalnim pragom
/- ni relevantno

Za občino Sevnica ni podatkov o kakovosti zraka, parv tako ni na območju obravnave merilnega mesta za
kakovost zraka. Prav tako ne moremo na kakovost sklepati na podlagi podatkov iz bližnjih merilnih postaj (Novo
mesto, Krško). Obravnavano območje je redko poseljeno, večjih industrijskih obratov v bližini ni.
8.2.2.4 Viri onesnaževanja
Glavni viri onesnaževanja zraka na širšem območju obravnave so promet, kmetijstvo, obrt ter individualna kurišča
(zimski čas).
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Pomembnejše prometne povezave na širšem območju kamnoloma so Impoljca – Zavtatec (PLDP 1550 ) ter
Zavratec – Škocjan (PLDP 1080) v okolici pa gre predvsem za lokalne in nekategorizirane ceste, ki povezujejo
posamezna naselja.
V splošnem so izpušni plini poleg CO2 in vode, ki sta normalna produkta pri zgorevanju, še naslednje plinaste
snovi in trdni delci, ki so posledica nepopolnega zgorevanja: CO, ogljikovodiki, benzen, NOx, SO2, svinec in
lebdeči delci (PM10). Poleg teh snovi je s prometom povezan tudi nastanek ozona, ki nastaja kot sekundarni
polutant.
Industrijski obrati so vezani predvsem na območje mesta Sevnica (Inplet pletiva d.o.o., Kopitarna Sevnica d.d.,
Tanin d.d., Stilles d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Lisca d.d.). V širši okolici kamnoloma industrijskih obratov ni,
prisotne so predvsem manjše obrtne delavnice ter storitvene dejavnosti. Pomembna panoga na območju je
vinogradništvo.
Za območje občine Sevnica je značilna razpršena poselitev, ki jo tvorijo individualne hiše. Po podatkih (vir: Lokalni
energetski koncept) se je v letu 2011 več kot polovica gospodinjstev še ogrevalo na lesno biomaso, tretina pa na
kurilno olje. Plinovod je vezan predvsem na območje Sevnice, se pa delež piključkov v zadnjih letih povečuje.
V občini Sevnica so poleg kamnoloma Červivec še štirje pridobivalni prostori, za katere je država podelila
rudarsko pravico in koncesijo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin in sicer Log II pri Sevnici (dolomit,
10,8 ha), Tržišče, Tržišče – širitev (dolomit, 7,73 ha) ter Zavratec (dolomit, 4,12 ha). Poleg omenjenih v bližini
delujejo še kamnolomi Bučka (občina Škocjan, dolomit, 2,3 ha) ter Dolenje Laknice (občina Mokronog Trebelno,
dolomit, 4,12 ha) (vir: Karta nahajališč mineralnih surovin v Sloveniji, GZS, 2011).
Obratovanje kamnoloma Červivec
Dostopna pot v kamnolom je po cesti 399211 iz smeri Škocjana z odcepom na obstoječo makadamsko dostopno
cesto in ceste, ki bodo v kasnejših fazah omogočale neposreden dostop do posameznih etaž in bodo primerne
za kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma.
V kamnolomu se uporablja 1 nakladalnik, 1 bager, 2 kamiona ter mobilna sejalna naprava. Občasno se v
kamnolomu uporablja tudi drobilna naprava, ki se najame.
Kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma se izvaja v smeri Škocjana po lokalni cesti 399211. Glede na dejstvo,
da je lokacija kamnoloma na meji z občino Škocjan, da se investitor nahaja v občini Škocjan ter ostale kamnolome
v občini Sevnica, ki so večji, se v glavnem ves transport vrši po tej cesti. Prevozi v občino Sevnica po cesti proti
Zavratcu so minimalni (po besedah investitorja ne dosegajo 5% vsega prometa, ki se opravi v kamnolomu). Letna
proizvodnja je okoli 8.000 m3 v raščenem stanju oziroma 12.800 m3 v razsutem stanju. Odvoz se izvaja z dvema
kamionoma po potrebi. Kapaciteta kamiona je 10 m3, kar pomeni približno 1280 odvozov na letni ravni oziroma
povprečno 5 na dan. Glede na razpoložljive kapacitete je največje število 10 prevozov na dan.
Osnovni način in koncept pridobivanja dolomita ostaneta takšna kot pri dosedanjem odkopavanju in izkoriščanju
mineralne surovine. Zaradi razpokane kamnine se odkopavanje izvaja z nakladalcem in bagrom, občasno pa je
potrebno razstreljevanje. Po besedah investitorja se razstreljuje redko (ne več kot enkrat letno). V zadnjih desetih
letih, naj bi se v kamnolomu razstreljevalo dvakrat.
Drobljenje in sejanje pridobljenega materiala, da se dobijo ustrezne frakcije, se izvaja z ustreznimi drobilci in
sejalnimi napravami. Drobljenje se izvaja zgolj občasno z najeto drobilno napravo, sejanje se izvaja z mobilno
sejalno napravo.
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8.2.2.5

Vonjave

Glede na vrste dejavnosti v širši okolici domnevamo, da so viri emisije vonjav prisotni zaradi kmetijske dejavnosti
(gnojenje njiv, travnikov) predvsem v spomladanskem in poletnem času.

8.2.3 Varovana območja in pravni režimi
Na območju občine Sevnica ni pravnih režimov glede varstva zraka.

8.2.4 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
8.2.4.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 12 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj SD OPN 1
Kazalec stanja okolja
Ohranjena ali izboljšana - Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Červivec
kakovost zraka
- Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter Hrastulje na
dnevni ter letni ravni
- Število dni/ur uporabe drobilne naprave v kamnolomu
Kamnolom s svojim delovanjem vpliva na emisije prašnih delcev v zrak zaradi izkopavanja mineralnih surovin,
manipulacije (sejanje, drobljenje) ter transporta v in iz kamnoloma. Pri delovanju strojev in naprav nastajajo tudi
emisije zaradi izgorevanja goriv v motorjih.
Stanje kazalcev: Letna proizvodnja je okoli 8.000 m3 v raščenem stanju oziroma 12.800 m3 v razsutem stanju.
Natančnih podatkov o številu prevozov ter delovanju drobilne naprave v času priprave poročila ni bilo na voljo.
8.2.4.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPN

Tabela 13 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka

Opredelitev razreda učinka Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

A

ni vpliva oziroma je lahko Izvedba plana bo imela pozitiven vpliv. Kakovost zraka se bo izboljšala v
primerjavi z obstoječim stanjem.
vpliv pozitiven

B

nebistven vpliv

C
D
E
X

Eranthis

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na kakovost zraka, ki ostaja
nespremenjena. Mejne vrednosti ne bodo dosežene.
nebistven vpliv zaradi Izvedba plana bo nebistveno vplivala kakovost zraka, ki ostaja
izvedbe
omilitvenih nespremenjena. Mejne vrednosti delcev bodo dosežene ob izvedbi
ukrepov.
omilitvenih ukrepov.
Izvedba plana bo bistveno vplivala na kakovost zraka. Mejne vrednosti
bistven vpliv
bodo presežene.
Izvedba plana bo uničujoče vplivala na kakovost zraka. Presežena
uničujoč vpliv
alarmna vrednost iz predpisa o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje
kakovosti zunanjega zraka.
ugotavljanje vpliva ni Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih
možno
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.
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8.2.5 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 6 Sevnica z oceno vpliva
Opis vrste vplivov
Vpliv na kakovost zraka lahko pričakujemo med izvajanjem plana. Pričakujemo lahko neposredne in daljinske
vplive, prav tako bodo vplivi dolgoročni. Zaradi sprememb plana ne pričakujemo kumulativnih vplivov.
V času obratovanja lahko pričakujemo predvsem naslednje oblike onesnaževanja zraka:
 emisije prašnih delcev zaradi izvajanja dejavnosti ter prometa
 emisije dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prašnih delcev zaradi prometa s tovornimi vozili in zaradi
obratovanja gradbenih strojev (emisije iz prometa)
Vpliv na okoljski cilj
Kamnolom na tem območju deluje že dalj časa (več kot 30 let). V kamnolomu se uporablja 1 nakladalnik, 1 bager,
2 kamiona ter mobilna sejalna naprava, Občasno se v kamnolomu uporablja tudi drobilna naprava, ki se najame.
S spremembami plana se podaljšuje življenjska doba kamnoloma oziroma izkoriščanje mineralnih surovin. Velja
poudariti, da se s spremembami plana ne bo spreminjal način izkoriščanja mineralnih snovi, kakor tudi ni
predvideno povečanje kapacitet. Predvideva se, da bo intenziteta izkoriščanja ostala enaka, kot je v trenutnem
obsegu in s tem omogočila delovanje kamnoloma še 50 let.
Kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma se v glavnem izvaja v smeri Škocjana po lokalni cesti 399211.
Dovozna pot iz smeri Hrastulj poteka po lokalni cesti mimo zaselkov Mačkovec pri Škocjanu, Dolenje Dole,
Jelendol ter Otresk v skupni dolžini približno 7,5 km. Cesta je do kamnoloma v celoti asfaltirana in je v dobrem
stanju.
Dostop do kamnoloma je mogoč tudi po lokalni cesti 399211 oziroma 373221 iz smeri Zavratec. Poteka mimo
zaselkov Prevoje, Osredek pri Hubajanci, velika Hubajanca, Mala Hubajanca ter Podboršt. Gre za približno 5,5
km dolg odsek, ki je v celoti asfaltiran in v dobrem stanju.
Zaradi drugih kamnolomov v občini Sevnica in lokacije podjetja investitorja v Škocjanu, je z emisijami iz prometa
minimalno obremenjen dostop iz smeri Zavratec, saj le manjši del prometa iz kamnoloma poteka pa tej cesti (v
povprečju 1 do 2 odvoza/dovoza na teden). Nekoliko bolj je obremenjena cesta v smeri proti Hrastovljam. Ob
maksimalnem delovanju kamnoloma (ob upoštevanju števila in kapacitete strojev ter številu zaposlenih v podjetju
GMP Luzar) to pomeni do 10 odvozov in 10 dovozov na dan. S spremembo plana (širitve kamnoloma) se ne
spreminja način in količina koriščenja mineralnih surovin v kamnolomu.
Pri obratovanju kamnoloma prihaja do emisij prašnih delcev (izkopavanje, nakladanje, transport po kamnolomu.
Emisije so lahko povečane predvsem v sušnih obdobjih. Ob vetrovnem vremenu pa jih lahko odnese tudi izven
območja kamnoloma. Glede na oddaljenost najbližjih stanovanjskih objektov (najbližji je od kamnoloma oddaljen
380 m), lege kamnoloma (naravne prepreke, gozd v okolici ) ter obsega dejavnosti v kamnolomu, gre za
zanemarljive vplive na kakovost zraka na obravnavanem območju. Glede na dejstvo, da so vse dostopne ceste
do kamnoloma asfaltirane, so emisije zaradi prašenja s cest prav tako zanemarljive.
Ob delovanju strojev, ki se uporabljajo za izkoriščanje mineralni surovin, prihaja tudi do emisij zaradi izgorevanja
goriv. Glede na obseg dejavnosti ter obstoječe obremenitve zraka na območju obravnave, emisije ne vplivajo na
kakovost zraka na obravnavanem območju.
Miniranje v kamnolomu se izvaja redko. Gre za enkratne dogodke, pri kateri prihaja do omejenih emisij, ki
pomenijo predvsem lokalno onesnaženje.
S spremembami plana so v osnutku že predvideni ukrepi za zmanjševanje emisij, in sicer:
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- Zaradi preprečevanja prašenja na območju kamnoloma se hitrost prometa s transportno mehanizacijo omeji na
5 km/h.
- Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri transportu materiala se izvaja s škropljenjem transportnih poti
in naloženega materiala z vodnimi prhami.
- Pri vrtanju se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Suho drobljenje in sejanje je potrebno izvajati ob
ugodnem vremenu. Vse ukrepe za preprečevanje prašenja je potrebno izvajati zlasti ob sušnih obdobjih in pojavih
večjih vetrov. Skladno z veljavnimi normativi (predpisi) morajo imeti vse naprave, pri katerih nastaja prah,
nameščene ustrezne lovilce prahu.
- Izkopan material, ki se začasno deponira na območju kamnoloma, mora biti naložen tako, da se prepreči
prašenje predvsem v primeru suhega in vetrovnega vremena (prekrivanje, pregrade ali zatravitev).
- V primeru raznosa materiala s transportom po cesti, ki vodi do kamnoloma, je potrebno cesto očistiti, da ne
prihaja do prašenja.
- Separacijske in drobilne naprave morajo biti opremljene s filtri za prah.
Glede na že podane ukrepe v osnutku sprememb SD OPN 6 Sevnica ter dopolnjenih ukrepov ocenjujemo, da bo
vpliv kamnoloma na emisije v zrak nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov - ocena C.
Tabela 14 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj

Ocena

Ohranjena ali izboljšana kakovost zraka

nebistven vpliv ob upoštevanju
omilitvenih ukrepov – C

8.2.6 Skladnost SD OPN 6 z okoljskimi cilji
Plan je skladen z okoljskimi cilji

8.2.7 Omilitveni ukrepi
Upoštevajo se že podani ukrepi, ki se dopolnijo in nadgradijo, kot navajamo v nadaljevanju.
Tabela 15 Omilitveni ukep za preprečevanje
Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Spremljanje
izvedbe ukrepov

Za preprečevanje prašenja z vlaženjem transportnih poti
ter drugih površin, naj se v kamnolomu zagotovi cisterna
za vodo ter primerna oprema za izvajanje vlaženja.
Uporaba strojev in naprav, ki dosegajo predpisane
okoljevarstvene norme pri izgorevanju goriv v motorjih.
Stroji in vozila morajo biti redno servisirani.

Med
izvajanjem
OPN
Med
izvajanjem
OPN

Investitor
med
izvajanjem svojega
nadzora
Investitor
med
izvajanjem svojega
nadzora

Eranthis

Investitor
Investitor
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Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Vegetacijo v kamnolomu in okolici se redči postopoma
Med
oziroma kolikor je nujno potrebno za delovanje
izvajanjem
kamnoloma. Sanacija kamnoloma naj se izvaja čim hitreje
OPN
oziroma takoj, ko je to možno.

Investitor

Spremljanje
izvedbe ukrepov
Investitor
med
izvajanjem svojega
nadzora

8.2.8 Spremljanje stanja okolja
Iz spremljanja predlaganega kazalca bo razvidno ali se stanje okolja na območju OPN in širše izboljšuje ali slabša
in ali se uresničuje opredeljeni okoljski cilj. Za spremljanje stanja je zadolžena občina.
Tabela 16 Nosilci spremljanja stanja okolja
Nosilec monitoringa oz. spremljanja
stanja
Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Investitor
Červivec
Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter Investitor
Hrastulje na dnevni ter letni ravni
Število dni/ur uporabe drobilne naprave v kamnolomu
investitor
Kazalec stanja okolja

Eranthis
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Hrup in vibracije
8.3.1 Zakonodaja in viri
-

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19).
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/04).
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur. l. RS, št. 105/08).
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ).
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,
Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020
Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom Červivec - širitev obstoječega pridobivalnega
prostora – idejna zasnova, Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, oktober 2019
Poročilo o stanju okolja za občino Sevnica, Savaprojekt d.d. ter Erico d.o.o., Krško, avgust 2015
Podatki pridobljeni s terenskim ogledom ter razgovorom z naročnikom
https://www.arso.gov.si/

8.3.2 Obstoječe stanje okolja
8.3.2.1

Viri hrupa na območju občine

Glavni viri emisij hrupa na širšem območju obravnave so promet ter proizvodnje in druge dejavnosti (kmetijstvo,
gozdarstvo).
Pomembnejše prometne povezave na širšem območju kamnoloma so Impoljca – Zavtatec (PLDP 1550 ) ter
Zavratec – Škocjan (PLDP 1080) v okolici pa gre predvsem za lokalne in nekategorizirane ceste, ki povezujejo
posamezna naselja.
Industrijski obrati so vezani predvsem na območje mesta Sevnica (Inplet pletiva d.o.o., Kopitarna Sevnica d.d.,
Tanin d.d., Stilles d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Lisca d.d.). V širši okolici kamnoloma industrijskih obratov ni,
prisotne so predvsem manjše obrtne delavnice ter storitvene dejavnosti. Pomembna panoga na območju je
vinogradništvo.
V občini Sevnica so poleg kamnoloma Červivec še štirje pridobivalni prostori, za katere je država podelila
rudarsko pravico in koncesijo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin in sicer Log II pri Sevnici (dolomit,
10,8 ha), Tržišče, Tržišče – širitev (dolomit, 7,73 ha) ter Zavratec (dolomit, 4,12 ha). Poleg omenjenih v bližini
delujejo še kamnolomi Bučka (občina Škocjan, dolomit, 2,3 ha) ter Dolenje Laknice (občina Mokronog Trebelno,
dolomit, 4,12 ha) (vir: Karta nahajališč mineralnih surovin v Sloveniji, GZS, 2011).
V obstoječem planu ni konfliktnih območij med površinami za industrijo (I) ter stanovanjskimi površinami (S)
ali površinami za turizem (B).

8.3.2.2 Obremenjenost s hrupom
Podatkov o obremenjenosti s hrupom za območje celotne občine ni na voljo. Prav tako ni na voljo podatek o
zavezancih za monitoring hrupa.
Prav tako ni bilo do sedaj izvedenih meritev hrupa na območju kamnoloma Červivec
Eranthis
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Obratovanje kamnoloma Červivec
Dostopna pot v kamnolom je po cesti 399211 iz smeri Škocjana z odcepom na obstoječo makadamsko dostopno
cesto in ceste, ki bodo v kasnejših fazah omogočale neposreden dostop do posameznih etaž in bodo primerne
za kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma.
V kamnolomu se uporablja 1 nakladalnik, 1 bager, 2 kamiona ter mobilna sejalna naprava, Občasno se v
kamnolomu uporablja tudi drobilna naprava, ki se najame).
Kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma se izvaja v smeri Škocjana po isti lokalni cesti 399211. Glede na
dejstvo, da je lokacija kamnoloma na meji z občino Škocjan, da se investitor nahaja v občini Škocjan ter ostale
kamnolome v občini Sevnica, ki so večji, se v glavnem ves transport vrši po tej cesti. Prevozi v občino Sevnica
po cesti proti Zavratcu so minimalni (po besedah investitorja ne dosegajo 5% vsega prometa, ki se opravi v
kamnolomu). Letna proizvodnja je okoli 8.000 m3 v raščenem stanju oziroma 12.800 m3 v razsutem stanju. Odvoz
se izvaja z dvema kamionoma po potrebi. Kapaciteta kamiona je 10 m3, kar pomeni približno 1280 odvozov na
letni ravni oziroma povprečno 4 do 5 na dan. Glede na razpoložljive kapacitete je največje število 10 prevozov na
dan.
Osnovni način in koncept pridobivanja dolomita ostaneta takšna kot pri dosedanjem odkopavanju in izkoriščanju
mineralne surovine. Zaradi razpokane kamnine se odkopavanje izvaja z nakladalcem in bagrom, občasno pa je
potrebno razstreljevanje. Po besedah investitorja se razstreljuje redko (ne več kot enkrat letno). V zadnjih desetih
letih, naj bi se v kamnolomu razstreljevalo dvakrat.
8.3.2.3

Vibracije

Vibracije nastajajo predvsem pri razstreljevanju v kanmolomu ter pri transportu (dovozi/odvozi iz kamnoloma).
Podatkov o vibracijah na območju obravnave ni na voljo, prav tako niso bile še narejene meritve vibracij pri
delovanju kamnoloma.

8.3.3 Varovana območja in pravni režimi
Ni varovanih območij ali pravnih režimov. Območja varstva pred hrupom se urejajo v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08).
Mejne vrednosti kazalcev hrupa v naravnem in življenjskem okolju za posamezna območja varstva pred hrupom
določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19). Stopnje zmanjševanja
onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke
hrupa, so naslednje:
III. območje varstva pred hrupom
za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj
moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi,
– na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo, kulturo, javno
upravo in opravljanje verskih obredov,
– na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča,
– na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
– na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na
prostem.
Eranthis

Stran 62 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

IV. območje varstva pred hrupom
za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju prometne infrastrukture vse površine,
– na območju kmetijskih zemljišč vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
– na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot
zemljišča, razen na mirnem območju na prostem,.
Tabela 17: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III in IV območje varstva pred hrupom
Vrsta ravni

Ldan (dbA) Lvečer (dbA) Lnoč (dbA) Ldvn (dbA)

III. območje
Mejna vrednost
/
/
50
60
Mejna vrednost konične ravni 85
70
70
/
Mejna vrednost za vir hrupa 58
53
48
58
IV. območje
Mejna vrednost
/
/
65
75
Mejna vrednost konične ravni 90
90
90
/
Mejna vrednost za vir hrupa 73
68
63
73
Kazalec dnevne ravni hrupa Ldan velja od 6:00 do 18:, Lvečer od 18:00 do 22:00 in Lnoč od 22:00 do 6:00
Dovoljene mejne vrednosti zaradi razstreljevanja na objekte ne smejo presegati po vrednosti, ki so določene po
DIN 4150 standardu.
Tabela 18: Dovoljen hitrosti stresanj – vibracij po standardu DIN 4510

RAZRED

L1
L2

L3

Eranthis

VRSTE STAVB PO
DIN 4150

INDUSTRIJSKE STAVBE
Obratne in industrijske stavbe, kakor tudi stavbe
podobnih konstrukcij
STANOVANJSKE STAVBE
Stanovanjske stavbe in stavbe podobnih
konstrukcij
SPOMENIŠKO ZAŠČITENE STAVBE
Stavbe, ki glede na občutljivost na vibracije ne
spadajo v L1. in L2. razred, kakor tudi dragocene
stavbe pod spomeniškim varstvom

DOVOLJENE HITROSTI STRESANJ - VIBRACIJ
(mm/s)
MERJENO NA TEMELJU STAVBE
STROP NA
OBMOČJE FREKVENCE
NAJVIŠJEM
f / Hz
NADSTROPJ
10 - 50 Hz
50 - 100 Hz
 10 Hz
U
20

20 - 40

40 - 50

40

5

5 - 15

15 - 20

15

3

3 - 8

8 - 10

8
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8.3.4 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
8.3.4.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 19 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj SD OPN 6
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod
mejnimi oziroma kritičnimi vrednostmi,
predpisanimi za posamezna območja varstva
pred hrupom
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni vibracij

Kazalec stanja okolja
- Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu
Červivec
- Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri
Zavratec ter Hrastulje na dnevni ter letni ravni
- Rezultati monitoringa hrupa zaradi delovanja kamnoloma
Červivec ter spremljanje pritožb občanov
- Število miniranj v kamnolomu na letni ravni
- Meritve vibracij pri bližnjih stanovanjskih objektih

Pri izkoriščanju mineralnih snovi nastaja hrup, ki je posledica delovanja strojev, manipulacije v kamnolomu,
transporta v kamnolomu in dostopnih poteh ter razstreljevanja.
Stanje kazalcev
Meritve hrupa in vibracij za obstoječe obratovanje kamnoloma niso bile narejene. Letna količina izkopanega
materiala v kamnolomu znaša 8.000 m3 v raščenem stanju oziroma 12.800 m3 v razsutem stanju, kar pomeni
približno 1280 dovozov in odvozov na letni ravni.
8.3.4.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 20 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka

A

B

C

D

Eranthis

Opredelitev
razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

Ob izvedbi predvidenih sprememb bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih
ni vpliva oziroma je
varstva pred hrupom pod mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Načrtovan poseg na raven
lahko
vpliv
hrupa v okolju ne bo imel pomembnega vpliva ali pa se bo raven hrupa v okolju zmanjšala
pozitiven
in s tem stanje okolja izboljšalo. Vibracije v okolju se bodo zmanjšale.
Ob izvedbi predvidenih sprememb bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih
varstva pred hrupom pod mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Do preseganja mejnih oz.
nebistven vpliv
kritičnih vrednosti ne bo prihajalo tudi drugje v naravnem in življenjskem okolju, možna pa
so preseganja v neposredni bližini vira hrupa, kjer pa ni in ne bo sprejemnikov hrupa.
Vibracije bodo ostale na ravni obstoječih.
Ob izvedbi predvidenih sprememb bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih
varstva pred hrupom predvideno nad mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Z izvedbo
nebistven
vpliv
protihrupnih ukrepov bo mogoče raven hrupa učinkovito znižati pod zakonsko določene
zaradi
izvedbe
mejne oz. kritične vrednosti. Raven hrupa bo prekoračena le v neposredni bližini vira
omilitvenih
hrupa, ki pa ne bo bistveno vplival na naravno in življenjsko okolje. Vibracije se bodo
ukrepov.
povečale, vendar ob upoštevanju omilitvenih ukrepov dovoljene vrednosti ne bodo
presežene.
Ob izvedbi sprememb bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih varstva pred
hrupom predvideno nad mejnimi oz. kritičnimi vrednostmi. Ravni hrupa ne bo možno
učinkovito znižati pod zakonsko določene mejne oz. kritične vrednosti tudi z izvedbo
bistven vpliv
protihrupnih ukrepov. Načrtovan poseg bo bistveno vplival na raven hrupa v naravnem in
življenjskem okolju in zato ni sprejemljiv. Vibracije se bodo povečale, kljub upoštevanju
omilitvenih ukrepov bodo dovoljene vrednosti presežene.
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Razred
učinka

E

X

Opredelitev
razreda učinka

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

Ob izvedbi predvidenih sprememb bo ocenjena raven hrupa na posameznih območjih
varstva pred hrupom močno presegala mejne oz. kritične vrednosti. Preseganje ravni
hrupa je pričakovati tudi pri objektih z varovanimi prostori (stanovanjski objekti, šole, vrtci,
uničujoč vpliv
bolnišnice, itd.). Vpliv na raven hrupa in posledice načrtovanega posega so v nasprotju z
okoljskimi cilji v zvezi z varstvom naravnega in življenjskega okolja pred hrupom. Poseg
je popolnoma nesprejemljiv. Zaradi vibracij lahko prihaja do porušitve objektov.
ugotavljanje vpliva Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih posegih ali
ni možno
zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.

8.3.5 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 6 Sevnica z oceno vpliva
Vrste vplivov:
Vpliv na obremenjenost s hrupom lahko pričakujemo predvsem zaradi dejavnosti v kamnolomu (izkopavanja,
miniranja) ter prometa (dovoz in odvoz kamionov). Pričakujemo lahko neposredne vplive, začasne ter
dolgoročne. Vplivi pa lahko segajo tudi izven območja predvidenega plana (daljinski vplivi).
Vplivi na okoljski cilj
Hrup:
Kamnolom na tem območju deluje že dalj časa (več kot 30 let). V kamnolomu se uporablja 1 nakladalnik, 1 bager,
2 kamiona ter mobilna sejalna naprava, Občasno se v kamnolomu uporablja tudi drobilna naprava, ki se najame.
S spremembami plana se podaljšuje življenjska doba kamnoloma oziroma izkoriščanje mineralnih surovin. Velja
poudariti, da se s spremembami plana ne bo spreminjal način izkoriščanja mineralnih snovi, kakor tudi ni
predvideno povečanje kapacitet. Predvideva se, da bo intenziteta izkoriščanja ostala enaka, kot je v trenutnem
obsegu in s tem omogočila delovanje kamnoloma še 50 let.
Kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma se v glavnem izvaja v smeri Škocjana po lokalni cesti 399211.
Dovozna pot iz smeri Hrastulj poteka po lokalni cesti mimo zaselkov Mačkovec pri Škocjanu, Dolenje Dole,
Jelendol ter Otresk v skupni dolžini približno 7,5 km. Cesta se najbližjim stanovanjskim objektom približa na manj
kot 10 m.
Dostop do kamnoloma je mogoč tudi po lokalni cesti 399211 oziroma 373221 iz smeri Zavratec. Poteka mimo
zaselkov Prevoje, Osredek pri Hubajanci, velika Hubajanca, Mala Hubajanca ter Podboršt. Gre za približno 5,5
km dolg odsek. Cesta se najbližjim stanovanjskim objektom približa na manj kot 10 m.
Promet iz kamnoloma proti Zavratcu je zaradi obratovanja kamnoloma minimalen. Po besedah investitorja gre za
en do dva prevoza na teden. Razlog je v tem, da je poleg kamnoloma Červivec v občini Sevnica še več drugih
kamnolomov, ki so logistično bolj dostopni ter delujejo v večjem obsegu. Poleg tega investitor izkopani material
uporablja večinoma za lastne potrebe, večinoma v občini Škocjan in okolici. Glede na obstoječo obremenitev
(redek promet) ter promet zaradi obratovanja kamnoloma po tej cesti lahko vpliv ocenimo kot minimalen in ne
presega zakonskih predpisanih vrednosti.
Večji del transporta iz kamnoloma se odvija po cesta v smeri proti Hrastovljam. Od maksimalnem delovanju
kamnoloma (ob upoštevanju števila in kapacitete strojev ter številu zaposlenih v podjetju GMP Luzar) to pomeni
do 10 odvozov in 10 dovozov na dan. S spremembo plana (širitve kamnoloma) se ne spreminja način in količina
koriščenja mineralnih surovin v kamnolomu. Promet iz kamnoloma se odvija samo v dnevnem časi med 7 in 19
Eranthis
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uro. Glede na obstoječo obremenitev (redek promet) ter promet zaradi obratovanja kamnoloma po tej cesti lahko
vpliv ocenimo kot majhen in ne presega zakonskih predpisanih vrednosti.
Hrup v kamnolomu nastaja zaradi izkopavanja (bager), manipulacije znotraj kamnoloma, sejanjem, občasnim
drobljenjem, nakladanjem ter transportom. Meritve hrupa do sedaj še niso bile narejene. Glede na podatke
podobnih posegov (kamnolomov z enako kapaciteto in načinom delovanja, npr, kamnolom Bučka v občini
Škocjan, Obremenitev okolja s hrupom kot posledica obratovanja virov hrupa na površinah kamnoloma Bučka,
NZLOH, februar 2019), da vrednost za III stopnjo varstva pred hrupom, padejo pod mejno vrednostjo na razdalji
približno 300 m. Najbližji stanovanjski objekt je od meje kamnoloma oddaljen približno 390 m (Jelendol 11). Ob
tem je potrebno upoštevati tudi naravne ovire v okolju (naselje se nahaja za hribom), prav tako pa je okolica
kamnoloma poraščena z gozdom. Širitev kamnoloma bo potekala proč od smeri, kjer se nahajajo najbližji objekti.
Vir hrupa je lahko tudi miniranje. Miniranje v kamnolomu se izvaja redko (ne več kot enkrat letno). Po informacija
s strani investitorja, so bila miniranja izvedena dvakrat v zadnjih desetih letih.
Vibracije:
Vibracije so predvsem posledica transporta mineralnih surovin iz kamnoloma ter vibracije, ki nastanejo pri
miniranju. Tresenje tal zaradi miniranja je povezano s količino razstreliva, ki se uporabi, intervalu zakasnitve (mora
biti daljši kot 6 ms), vrste tal ter načina razstreljevanja. Slovenskih standardov za opredelitev stresanja ni, zato se
povečini uporablja nemški standard DIN 4150. S standardom so opredeljene maksimalne dovoljene hitrosti
nihanja tal za različne objekte. Z rudarskim projektom so predpisani ustrezni pogoji za izvedbo razstreljevanja.
Glede na intenziteto in obseg delovanja kamnoloma Červivec ne pričakujemo škodljivih učinkov zaradi vibracij.
V osnutku sprememb SD OPN 6 Sevnica so že opredeljeni ukrepi za zmanjševanje hrupa v kamnolomu in sicer:
- Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
nadzorovani.
- Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred hrupom mora biti strojna mehanizacija in naprave za
predelavo opremljena z dušilci hrupa oz. protihrupno opremo.
- Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem času od 7. do 19. ure.
- Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izvaja monitoring hrupa.
Glede na že podane ukrepe v osnutku sprememb SD OPN 6 Sevnica ter dopolnjenih ukrepov ocenjujemo, da bo
vpliv kamnoloma na hrup in vibracije nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov - ocena C.
Tabela 21 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Ocena
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni hrupa pod mejnimi oziroma kritičnimi vrednostmi nebistven vpliv - B
predpisanimi za posamezna območja varstva pred hrupom
Ohranjanje ali zmanjšanje ravni vibracij
nebistven vpliv - B

8.3.6 Skladnost SD OPN 6 z okoljskimi cilji
Plan je skladen z okoljskimi cilji
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8.3.7 Omilitveni ukrepi
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. Upoštevati je potrebno ukrepe, ki so že podani v osnutku SD OPN 6
Sevnica in so navedeni v poglavju 4.2.2.3 in so navedeni v nadaljevanju.
Gozdno zemljišče v okolici kamnoloma se uvrsti v IV. območje varstva pred hrupom, okolico peskokopa oziroma
najbližje stanovanjske objekte pa v III. območje varstva pred hrupom z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa Lnoč
= 50 (dBA) oz. Ldvn = 60 (dBA).
Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in
nadzorovani. Z namenom varovanja prebivalcev in okolice pred hrupom mora biti strojna mehanizacija in naprave
za predelavo opremljena z dušilci hrupa oz. protihrupno opremo. Dela v peskokopu se izvajajo le v dnevnem času
od 7. do 19. ure.
Na območju kamnoloma se v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izvaja monitoring hrupa.

8.3.8 Spremljanje stanja okolja
Iz spremljanja predlaganega kazalca bo razvidno ali se stanje okolja na območju OPN in širše izboljšuje ali slabša
in ali se uresničuje opredeljeni okoljski cilj. Za spremljanje stanja je zadolžena občina.
Tabela 22 Nosilci spremljanja stanja okolja
Nosilec
monitoringa
spremljanja stanja
Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Črvivec
Investitor
Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter Hrastulje Investitor
na dnevni ter letni ravni
Rezultati monitoringa hrupa zaradi delovanja kamnoloma Červivec ter Investitor
spremljanje pritožb občanov
Število miniranj v kamnolomu na letni ravni
Investitor
Meritve vibracij pri bližnjih stanovanjskih objektih
Investitor
Kazalec stanja okolja
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Narava
8.4.1 Zakonodaja in viri
-

Zakon o ohranjanju narave /ZON/ Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18
Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40,
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16),
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih
in rastlinskih vrst
Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih
prostorov (Bernska konvencija) (Ur. l. RS 17/99)
PUN Natura 2000 za obdobje od leta 2015 do 2020
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19)
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l.
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS 82/02, 42/10)
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS 48/04, 33/13 in 99/13 in 47/18)
Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS 112/03, 36/09 in 33/13)
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08,
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16, 47/18)
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. . 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 –
odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonnska konvencija) (Ur. l. RS,
št. 18/98, 27/99)
Zakon o varstvu podzemnih jam (ZVPJ) (Ur.l. RS 2/04, 61/06 – ZDru-1 in 46/14 – ZON-C)
Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur. l. RS, št. 73/05),
Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (FFH Directive EU The Council Directive 92/43 EEC on the Conservation of Natural Habitats and on Wild Fauna and Flora,
Off. Journal of the EC, No.L.206/7),
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2,
Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020
Rudarski projekt za izkoriščanje in sanacijo kamnolom Červivec - širitev obstoječega pridobivalnega
prostora – idejna zasnova, Geostern d.o.o., Šentvid pri Stični, oktober 2019
Poročilo o stanju okolja za občino Sevnica, Savaprojekt d.d. ter Erico d.o.o., Krško, avgust 2015
Študija potencialnega vpliva predlagane širitve kamnoloma Červivec na populacijo rastlinske vrste navadni
kosmatinec (Pulsatilla Nigricas), izdr. Prov dr. S. Škornik, Maribor 2018
Naravovarstvene smernice (mnenje ZRSVN, št. 1 -lll-52 l2-O-20 lLS, datum: 26. 02.2020)
Podatki pridobljeni s terenskim ogledom ter razgovorom z naročnikom
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8.4.2 Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
Kamnolom Červivec se nahaja v občini Sevnica na območju naselja Češnjice. Območje kamnoloma se nahaja
med JV delom Posavskega hribovja in dolino Mirne na SZ.
Kamnolom leži na vzpetini Črvivec, ki je na 494 mnm. Na vzhodni strani se pod Otreskom začenja Močvirska
dolina s Hubajniškim potokom. V Červivcu, severno od Otreska, je najvišja točka občine. Območje kamnoloma je
na južni, zahodni in severni strani obdano z mešanim gozdom, na vzhodni strani pa je cesta in pod njo vinograd
in travnik. Ker je na obravnavanem območju rastišče kosmatinca, smo na preučevanem območju posega opravili
fitocenološki popis, medtem ko živalstva nismo popisovali. V bližini posega ni vodotoka, v gozdovih in okoliških
travnikih pa lahko pričakujemo značilne predstavnike sesalcev, ptičev, plazilcev, dvoživk in nevretenčarjev.
V letu 2018 je profesorica dr. Sonja Škornik na obravnavanem območju opravila temeljit popis rastišč navadnega
kosmatinca (Pulsatilla nigricans). Njeno poročilo je osnova za presojo vplivov predvidenega posega na
obravnavano vrsto. V letu 2020 smo ponovno pregledali rastišča na obravnavanem območju. V nadaljevanju je
podan popis obstoječega stanja
Za potrebe izvedbe presoje vplivov plana na naravno vrednoto Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca (ID
80253) smo območje predvidene širitve in sanacije kamnoloma obiskali v času cvetenja in plodenja navadnega
kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) in sicer 05.04.2020 ter ponovno 17.05.2020.
Slika 9: Navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans Stoerk) (foto M Kocjan)
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Skupno smo popisali 105 semenk (Tabela 1), izmed katerih je po odloku iz leta 2004 - 14 vrst zavarovanih:
piramidasti pilovec (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich), Damasonijeva naglavka (Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce), navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.), hrvaški klinček (Dianthus croaticus
Borbas), temnoškrlatni (Helleborus atrorubens W. & K.) in črni teloh (Helleborus niger L.), jajčastolistni muhovnik
(Listera ovata (L.) R. Br.), rjava gnezdovnica (Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich.), muholiko mačje uho (Ophrys
insectifera L.), navadna (Orchis morio L.) in trizoba kukavica (Orchis tridentata Scop.), dvolistni vimenjak
(Platanthera bifolia (L.) Rich.), navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans Stoerk) in širokolistna lobodika (Ruscus
hypoglossum L.).
Izmed opaženih rastlinskih vrst jih je nekaj uvrščenih tudi v Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk. Kot
ranljive vrste (V) so označene: piramidasti pilovec (Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich), Damasonijeva
naglavka (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce), muholiko mačje uho (Ophrys insectifera L.), navadna
(Orchis morio L.) in trizoba kukavica (Orchis tridentata Scop.) ter navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans Stoerk),
kot redka vrsta (R) pa hrvaški klinček (Dianthus croaticus Borbas).
Tabela 23: Seznam popisanih vrst v okolici kamnoloma
Ime rastlinske vrste
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Aposeris foetida (L.) Less.
Astragalus glycyphyllos L.
Briza media L.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Buphthalmum salicifolium L.
Calamagrostis varia (Schrad.) Host
Campanula persicifolia L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex digitata L.
Carex flacca Schreber
Carex montana L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Centaurea fritschii Hayek
Centaurea pannonica (Heuff.) Simonkai
Centaurea rhenana Boreau
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cornus sanguinea L.
Cruciata laevipes Opiz
Cyclamen purpurascens Mill.
Dactylis glomerata L.
Daphne mezereum L.
Dianthus croaticus Borbas
Eranthis
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Ime rastlinske vrste
Equisetum arvense L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia verrucosa L.
Festuca rupicola Heuff.
Fragaria vesca L.
Fraxinus ornus L.
Galium verum L.
Genista tinctoria L.
Globularia punctata Lapeyr.
Hedera helix L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helleborus atrorubens W. & K.
Helleborus niger L.
Hepatica nobilis Schreber
Hippocrepis comosa L.
Knautia drymeia Heuff.
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Leontodon incanus (L.) Schrank
Ligustrum vulgare L.
Linum catharticum L.
Linum tenuifolium L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Loranthus europaeus Jacq.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Medicago lupulina L.
Mercurialis perennis L.
Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ophrys insectifera L.
Orchis morio L.
Orchis tridentata Scop.
Orobanche gracilis Sm.
Ostrya carpinifolia Scop.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Picea abies (L.) Karsten
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago media L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Polygala chamaebuxus L.
Polygala comosa Schkuhr
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polypodium vulgare L.
Populus tremula L.
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Ime rastlinske vrste
Potentilla pusilla Host
Primula vulgaris Huds.
Prunella vulgaris L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pulsatilla nigricans Stoerk
Pyrus communis L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus acris L.
Ranunculus nemorosus DC.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
Ruscus hypoglossum L.
Salvia pratensis L.
Sanguisorba minor Scop.
Silene nutans L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stachys recta L.
Teucrium chamaedrys L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Veronica jacquinii Baumg.
Viburnum lantana L.
Vincetoxicum hirundinaria Med.
Viola hirta L.
Viola mirabilis L.
Viola riviniana Rchb.

Zavarov. vrsta (Anon. 2004)

Rdeči sezn. (Anon. 2002)

da

V

da

O1

Ker smo želeli preučiti tudi ekološke razmere, v katerih uspeva navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans Stoerk)
na območju predvidene širitve in sanacije obstoječega kamnoloma Červivec, smo izdelali fitocenološko tabelo
(tabela 23). Na podlagi dobljenih rezultatov, ki jih predstavljamo v tabeli 23, in na podlagi primerjave satelitskih
posnetkov območja iz leta 2006 v primerjavi s posnetki iz let 2017-19, ugotavljamo, da je območje uspevanja
navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) podvrženo naravni sukcesiji zaraščanja z nekaterimi
pionirskimi drevesnimi vrstami, zaradi česar bo populacija v primeru neustrezne rabe skoraj zagotovo začela
postopoma slabeti, v roku 15 ali 20 let pa bo izginila.
Na takšen razvoj sukcesije nakazujejo številne drevesne vrste tako v grmovni kot v zeliščni plasti. Na območju
fitocenološkega popisa, kjer je populacija navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) najbolj vitalna, smo
namreč popisali kar 6 drevesnih vrst: trepetlika (Populus tremula L.), divji kostanj (Castanea sativa L.), graden
(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), puhasti hrast (Quercus pubescens Willd.), mali jesen (Fraxinus ornus L.)
in rdeči bor (Pinus sylvestris L.). Še nekaj tukaj uspevajočih vrst je tipično gozdnih, precej vrst, ki jih običajno
najdemo v grmiščih, pa dodatno nakazuje fazo postopnega zaraščanja. V popisu smo sicer v največji meri popisali
rastlinske vrste, ki pripadajo ekstenzivnim polsuhim traviščem, pretežno so to srednjeevropski z orhidejami bogati
polsuhi travniki na flišu in globljih tleh na apnencu (Physis 34.322S1) ter srednjeevropski toploljubni ekstenzivni
travniki na plitkih tleh apnenčastega hribovja (Physis 34.322S2).
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Tabela 24: Fitocenološki popis glavnega rastišča z navadnim kosmatincem (Pulsatilla nigricans Stoerk)
Ime rastlinske vrste
GRMOVNA PLAST
Quercetea robori-sessiliflorae
Populus tremula L.
ZELIŠČNA PLAST
Festuco-Brometea
Festuca rupicola Heuff.
Euphorbia cyparissias L.
Galium verum L.
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Teucrium chamaedrys L.
Briza media L.
Hippocrepis comosa L.
Plantago media L.
Sanguisorba minor Scop.
Anthyllis vulneraria L.
Dianthus croaticus Borbas
Globularia punctata Lapeyr.
Linum tenuifolium L.
Polygala comosa Schkuhr
Brometalia erecti
Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Carex caryophyllea Latourr.
Geranion sanguinei
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
Veronica jacquinii Baumg.
Buphthalmum salicifolium L.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Festucetalia valesiacae
Potentilla pusilla Host
Pulsatilla nigricans Stoerk
Centaurea rhenana Boreau
Quercetea robori-sessiliflorae
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link
Castanea sativa Mill.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Populus tremula L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Molinio-Arrhenatheretea
Prunella vulgaris L.
Lotus corniculatus L.
Plantago lanceolata L.
Ranunculus nemorosus DC.
Quercetea pubescentis
Helleborus niger L.
Quercus pubescens Willd.
Eranthis

Pokrovnost
+
3
2
2
2
2
1
1
1
1
+
+
+
+
+
3
1
1
2
1
+
+
2
1
+
1
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
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Ime rastlinske vrste
Erico-Pinetalia
Calamagrostis varia (Schrad.) Host
Tilion platyphylli
Cyclamen purpurascens Mill.
Carpinion orientalis
Fraxinus ornus L.
Carpino-Fagetea sylvaticae
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Erico-Pinetea
Pinus sylvestris L.
Mesobromion
Centaurea pannonica (Heuff.) Simonkai
Molinion
Genista tinctoria L.
Nardetea strictae
Luzula campestris (L.) DC.
Origanetalia vulgaris
Viola hirta L.
Trifolio-Geranietea
Silene nutans L.

Pokrovnost
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+

Navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans Stoerk) ima glede na literaturne podatke in lastna opažanja sicer še
vedno kar nekaj nahajališč (slika 9), vendar na približno polovici nahajališč uspevanje vrste v zadnjih desetletjih
ni bilo več potrjeno. Iz tega sklepamo, da zaradi neustrezne rabe kmetijskih zemljišč, posebej ekstenzivnih
polsuhih travnikov, populacije navadnega kosmatinca postopoma upadajo. Razmeroma majhno število v zadnjih
desetletjih potrjenih nahajališč lahko vsaj deloma pripišemo tudi slabši pregledanosti območij, kjer bi ta vrsta še
vedno lahko uspevala. Prav v zadnjih letih so bila zlasti na Bizeljskem in Kozjanskem najdena številna nova
nahajališča vrste, na nekatera nahajališča v Posavju pa so nas dodatno opozorili tudi domačini. Izdelali smo
arealno karto (slika 9), ki temelji na podatkih iz literature in na lastnih opažanjih.
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Slika 10: Razširjenost navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) v Sloveniji

Pregledali smo tudi širše območje kamnoloma, kjer smo zasledili posamezne manjše populacije s po nekaj 10
primerki na obeh straneh ceste med vasjo Jelendol in zaselkom Otresk. To nakazuje, da je bilo na območju v
preteklosti verjetno precej več nahajališč navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk), (slika 10).
Slika 11: Razširjenost navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) na širšem območju
kamnoloma Červivec
(nahajališča so označena z rdečimi točkami)
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8.4.3 Varovana območja in pravni režimi
V nadaljevanju so podana samo območja, ki se nahajajo v okolici kamnoloma in na katere lahko kamnoloma
vpliva zaradi svojega delovanja
8.4.3.1

Natura 2000

POO Radulja s pritoki (SI3000192)
Območje se nahaja zahodno od kamnoloma Červivec v oddaljenosti od 240 do 500 m.
Potok Radulja z izjemo izlivnega odseka pod avtocesto s pritoki Gostinca z Gostinčico, Lipovec, Lukovnik,
Laknica, Goriški potok z Mišnikom in Dolski potok z Jesenkom, ki pritekajo iz osrednjega dela Krškega hribovja.
Zgornji tok Radulje in pritokov je izstopajoč habitat navadnega koščaka, spodnji, bolj vodnati tokovi pa so
optimalni za več vrst rib (kapelj, potočni piškur, pezdirk, pohra, zlata nežica, navadna nežica, velika nežica), vidro
in školjko potočni škržek. V okolici zatočišča netopirjev (južni podkovnjak, dolgokrili netopir) v Zgornji in Spodnji
Klevevški jami je zajet še širši potencialni prehranjevalni habitat gozdov in kulturne krajine.
Habitatni tipi: 8310 - Jame, ki niso odprte za javnost
Vrste: Austropotamobius torrentium (1093), Barbus meridionalis (1138), Callimorpha quadripunctaria (1078),
Cobitis elongata (2533), Cobitis taenia (1149), Cottus gobio (1163), Eudontomyzon spp. (1098), Leuciscus
souffia (1131), Lutra lutra (1355), Miniopterus schreibersii (1310), Myotis myotis (1324), Rhinolophus euryale
(1305), Rhodeus sericeus amarus (1134), Sabanejewia aurata (1146), Unio crassus (1032)
POO Čolniški potok s pritoki (SI3000321)
Območje se nahaja oddaljeno približno 950 m jugovzhodno od območja kamnoloma Červivec.
Območje zajema zgornji del Čolniškega potoka s pritoki Hubajniški potok, Urbinček in Črni potok, ki zbirajo vode
z južnega dela Krškega gričevja. Povirni del odlikujejo slikovite ozke doline, grape, okljuki, otoki, brzice, tolmuni
in razgaljene korenine obvodnih dreves na brežinah potoka. Strugo v zgornjem toku obdaja pas obrežne zarasti,
ki jo predstavljata predvsem jelša in vrba, ob strugi so še ohranjeni mokrotni travniki. Razgibana struga z mestoma
finim materialom in prisotnimi skrivališči je življenjski prostor raka koščaka in potočnim piškurjem.
Vrste: Austropotamobius torrentium (1093), Eudontomyzon spp. (1098)
8.4.3.2

Ekološko pomembna območja

EPO Radulja - 63600 ter Čolniški potok s pritoki – 91900 se prekrivata z območji Natura 2000 (navedenimi zgoraj)
8.4.3.3

Naravne vrednote

Tabela 25: Naravne vrednote na območju obravnave in v okolici
Id. Št

Ime

Kratka oznaka

Zvrst

Pomen

80235 Červivec
nahajališče Nahajališče navadnega kosmatinca na Červivcu južno
navadnega kosmatinca
od vasi Češnjice
8204 Jesenk
Potok s poplavno ravnico, levi pritok Dolskega potoka
oziroma Radulje severno od Škocjana
8208 Hubajniški potok
Levi pritok Radulje severno od Bučke

BOT

državni

HIDR,
EKOS
HIDR,
EKOS

lokalni
državni

Kamnolomom posega direktno na naravno vrednoto Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca. Območja
naravnih vrednot so prikazana na sliki 11.
Eranthis
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Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca - ekosistemska pomembnost
Nahajališče navadnega kosmatinca na Červivcu se nahaja južno od vasi Češnjice. V primerjavi z drugimi
nahajališči je po številu osebkov to nahajališče zavarovane vrste izjemno številčno in v širšem prostoru
prepoznavno kot primer ohranjenosti dobro odcednih suhih travnikov na prisojnih legah v ekstenzivni rabi. Zaradi
redkosti nahajališč v Posavju in ogroženosti vrste ima to nahajališče velik ekosistemski pomen (vir: NV Atlas,
oktober 2021). Podroben opis obstoječega stanja naravne vrednote Červivec ter populacije kosmatinca je podan
v poglavju 8.4.2. Rastlinstvo, živalstvo ter habitatni tipi.
8.4.3.4

Zavarovana območja

V Širši okolici ni zavarovanih območij narave
Slika 12: Prikaz varovanih območij narave (naravne vrednote, Natura 2000, EPO)

zeleno - NV, rumeno - Natura 2000 ter EPO, rdeče - območje kamnoloma

8.4.4 Povzetek smernic
Splošne naravovarstvene smernice (mnenje ZRSVN, št. 1 -lll-52 l2-O-20 lLS, datum: 26. 02.2020)
S ciljem, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin, zaradi katerih je bil del narave opredeljen za naravno
vrednoto, se mora posege in dejavnosti načrtovati v obsegu, da je zavarovanim vrstam omogočeno dolgoročno
preživetje. V naravovarstvenih smernicah je predlagano, da se načrtovana sprememba namenske rabe prostora
za namene sanacije in širitve kamnoloma Červivec ne izvede v predlaganem obsegu ter da se v nadaljnjem
postopku priprave prostorskega načrta na pretežnem delu zemljišča ohrani obstoječa namenska raba, kot je
dejansko v naravi, kar naj bi bil ekstenzivni travnik (K2).
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Za načrtovanje širitve in sanacije kamnoloma Červivec naj se upoštevajo naslednje naravovarstvene usmeritve:
Pridobivalnega prostora kamnoloma naj se bistveno ne povečuje proti vzhodni in jugovzhodni strani
obstoječega kamnoloma. Širitev se izvede v čim manjšem obsegu oz. le toliko, da se bo lahko izvedla ustrezna
tehnična in biološka sanacija obstoječega pridobivalnega prostora.
Obseg širitve je zmanjšan, meja pridobivanja je usklajena z ZRSVN.
Za opredelitev pridobivalnega prostora kamnoloma, ki obsega sanacijo in širitev, naj se določi meja, izven
katere niso dopustni nikakršni posegi, povezani z delovanjem kamnoloma, tudi v namene sanacije ne. Linija, ki
predstavlja mejo še dopustne širitve kamnoloma, je istočasno tudi linija končne sanacije kamnoloma. Izven te
meje naj ostane zemljišče v rabi kot ekstenzivno kmetijsko (K2). Znotraj linije dopustne širitve naj se oblikuje 10
do 15 m prehod med naravno in sanirano brežino, katere naklon naj bo čim bližje naravnemu.
Usmeritv je usklajena z ZRSVN na terenskega sestanka dne 3. 6. 21.
Da se območje degradiranega prostora ne povečuje, naj se pred začetkom širitve kamnoloma večji del
zemljišča, na katerem se izkopavanje mineralne surovine ne izvaja več, sanira. Nato pa se hkrati z odpiranjem
pridobivalnega prostora, ostalo zemljišče, kjer izkoriščanje mineralne surovine ne poteka več, sanira.
Usmeritev je upoštevana.
Izkoriščanje mineralne surovine naj poteka na način od zgornje etaže navzdol, zato naj se fazno
odstranjuje vegetacije in humusna plast v obsegu, kot je nujno le za izdelavo etaže, na kateri se bo izvajalo
odkopavanje mineralne surovine.
Usmeritev je upoštevana.
Število etaž, višina in naklon etažne brežine ter širina etažne ravnine naj bo tolikšna, da bo končni naklon
površja po zaključeni sanaciji kamnoloma zagotavljal stabilnost brežine in vegetacijskega sloja kot celote.
Usmeritev je upoštevana.
Miniranje naj se izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oz. vibracije v okolici kamnoloma.
Usmeritev je upoštevana.
Varovalna ograja ter morebitne druge ovire okoli kamnoloma naj se izdelajo na način, da je živalim
onemogočen prehod na območje kamnoloma in s tem padec v globino.
Usmeritev je upoštevana.
Posege za izvajanje tehnoloških postopkov za izkoriščanje in obratovanje kamnoloma, posege za
zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, gradnja objektov, prometne, komunalne, energetske in ostale
infrastrukture, se načrtuje v obsegu in na način, da bodo negativni vplivi na naravni vrednoti čim manjši.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Prostor za skladiščenje jalovine, sortiranje in skladiščenje granulatov, delovanje naprav za drobljenje in
sejanje granulatov ter nakladanje, naj se načrtuje na zemljišču v čim večji oddaljenosti od naravne vrednote.
Zagotovi se izvedba tehničnih rešitve, s katerimi se bo preprečevalo oz. zmanjševalo negativne vplive izvajanja
dejavnosti na ugodno stanje naravne vrednote.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omiltveni ukrepi
Izvajajo naj se ukrepi za zmanjšanje emisij s prašnimi delci (npr. miniranje in premet materiala na nižje
ležeče etaže naj se ne izvaja v času močnejšega vetra, makadamske podporne poti pa se v vetrovnih razmerah
vlaži z vodo.
Usmeritev je upoštevana.
Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma in se ustrezno
zavaruje pred izpiranjem ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Odvečne zemljine se ne
razgrinja po okoliških travnikih.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi
Območje kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se izvajajo samo v času
dnevne svetlobe.
Kamnolom ni osvetljen, dela se ponoči ne izvajajo.
Na območju kamnoloma naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov.
Na območju kamnoloma so umeščeni začasni objekti, ki so nujo potrebni za izvajanje dejavnosti.
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Na območju kamnoloma naj se ne odlaga, skladišči ali predeluje gradbenih odpadkov.
Usmeritev je upoštevana.
Za sanacijo območja naj se izdela ustrezen sanacijski načrt.
Usmeritev je upoštevana.
Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega pobočja. Sanirane
površine kamnoloma se prekrije z zemljo in ozeleni. Pretežni del območja naj se ozeleni s setvijo travne mešanice
avtohtonih trav in senenim drobirjem z okoliških ekstenzivnih travnikov. Manjši del površin naj se zasadi z
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami listavcev in vrstami, ki bodo čim prej oblikovale bogat sloj podrastja.
Pri izboru drevesnih in grmovnih vrst je potrebno izhajati iz obstoječe vrstne pestrosti v okolici kamnoloma.
Sanacija naj teži k čim večji renaturaciji ter s čim bolj sonaravnim izgledom.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Na strmejših delih brežin se izdelajo poglobitve oz. žepi, katere se zapolni s humusom bogatim s semeni
ali sadikami avtohtonih vrst.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Za sanacijo kamnoloma se uporabi zemljina, humus ali ostala jalovina, ki je bila v postopku širitve
kamnoloma odstranjena in ustrezno deponirana ter varovana na območju kamnoloma. V primeru, da bi bilo
potrebno za ustrezno in uspešnejšo ozelenitev etažnih površin dodatno zemljino in humus pripeljati iz drugih
območij, naj bo le ta z območja zgrajenega s trdnih karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit). Pri tem je potrebno
zagotoviti, da material ni kontaminiran z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Na območju naj se ne uporablja herbicidov ali pesticidov.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Na območju z namensko K2 naj se izvajajo ukrepi za ohranitev ugodnega stanja habitata zavarovane
vrste navadnega kosmatinca. Travnikov naj se ne požiga.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.
Z namenom predstavitve botanične naravne vrednote in biotske pestrosti širšega območja se z
upoštevanjem varstvenih usmeritev ter skladno s predpisi varstva narave dopušča ureditev učne točke.
Usmeritev je upoštevana. Podani so omilitveni ukrepi.

8.4.5 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
8.4.5.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 26: Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj SD OPN 6
1. Ohranjanje stopnje
biotske raznovrstnosti
z ohranjanjem
ugodnega stanja
ogrožene vrste
navadni kosmatinec

Eranthis

Kazalec stanja okolja
-

Stopnja ohranjenosti populacije navadnega kosmatinca na vplivnem
območju kamnoloma

Stran 79 od 97

Okoljsko poročilo SD OPN 6 Sevnica

Okoljski cilj SD OPN 6
2. Ohranjanje
ekstenzivnega
travnika, ki predstavlja
ugoden habitat
zavarovani vrsti
navadni kosmatinec

Kazalec stanja okolja
Stopnja ohranjenosti
- srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu in globljih tleh
na apnencu (Physis 34.322S1) ter
- srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja (Physis 34.322S2).

3. Ohranjanje območja
naravne vrednote
Červivec – nahajališče
- Površina in ohranjenost naravne vrednote
navadnega
kosmatinca (ident. št.
80253)
Stanje kazalca:
Na območju naravne vrednote Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca (ID 80253) smo zasledili številne
ogrožene in zavarovane rastlinske vrste. Izvzemši populacijo navadnega kosmatinca, katerih nahajališča so na
nivoju Slovenije v upadu, se ostale zabeležene naravovarstveno pomembne vrste pojavljajo pogosto tako v okolici
kamnoloma Červivec, kot v državi.
Na jasi, kjer je največ primerkov je HT 34.322S2 Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja, vzhodno od kamnoloma (travnik pod cesto) pa uvrščamo med HT 34.322S1
Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu in globljih tleh na apnencu, kjer med drugim uspevajo
na njem tudi kukavičevke (Orchis morio, O. tridentata).(S Škornik,2018).
V obstoječem stanju je določeno območje naravne vrednote v velikosti 10.200 m 2. Z dosedanjim izkoriščanjem
kamniloma je že uničen del populacije navadnega kosmatinca. Naravna vrednota je poškodaovana, z nadaljno
dejavnostjo in širitvije je ogrožen njen obstoje.
8.4.5.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPN

Vplivi izvedbe plana se vrednotijo na podlagi posledic plana na okoljske cilje z uporabo meril vrednotenja
predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje. Skladno z omenjeno uredbo se vrednotenje vplivov plana na uresničevanje okoljskih ciljev podaja v
velikostnih razredih od ocene A do ocene X.
OKOLJSKI CILJ 1: Ohranjanje stopnje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem ugodnega stanja ogrožene
vrste navadni kosmatinec
Presojali in vrednotili bomo obseg poseganja predvidenih spremb s SD OPN 6 in njihov vpliv na stopnjo
ohranjenosti populacije navadnega kosmatinca na vplivnem območju kamnoloma.
Tabela 27 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja za ohranjanje populacije
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Razred
učinka
A

Opredelitev razreda
učinka
ni vpliva oziroma je
pozitiven vpliv

B

vpliv je nebistven

C

vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

D

vpliv je bistven

E

vpliv je uničujoč

X

ugotavljanje vpliva ni
možno

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja in glede na
splošno stanje segmenta okolja
Vpliv oz. učinki posega bodo enaki kot v obstoječem stanju ali pa bo
vpliv pozitiven – obstoječe stanje se bo izboljšalo
Zaradi vpliva ne bo prišlo do zmanjšanja populacije. Vpliv na
ohranjanje populacije bo neznaten.
Na vplivnem območju je stalna prisotnost populacije. Ob
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenega vpliva na
zmanjšanje populacije, porušenje naravnega ravnovesja bo zmerno.
Pričakovati je bistveno zmanjšanje populacije vrste, uničenje večjih
površin habitata in delno porušenje naravnega ravnovesja.
Omilitveni ukrepi niso možni
Pričakovati je uničenje populacije vrste in popolno porušenje
naravnega ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso možni
Ugotavljanje vpliva ni možno

OKOLJSKI CILJ 2: Ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki predstavlja ugoden habitat zavarovani vrsti
navadni kosmatinec
Presojali in vrednotili bomo obseg poseganja predvidenih spremb s SD OPN 6 in njihov vpliv na stopnjo
ohranjenosti habitata vrste.
Razred
učinka
A

Opredelitev razreda
učinka
ni vpliva oziroma je
pozitiven vpliv

B

vpliv je nebistven

C

vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

D

vpliv je bistven

E

vpliv je uničujoč

X

ugotavljanje vpliva ni
možno

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja in glede na splošno
stanje segmenta okolja
Vpliv oz. učinki posega bodo enaki kot v obstoječem stanju ali pa bo vpliv
pozitiven – obstoječe stanje se bo izboljšalo
Zaradi vpliva ne bo prišlo do zmanjšanja ugodnega habitata. Vpliv izvedbe bo
minimalen. Pri pripravi plana je potrebno upoštevati standarde in zakonsko
predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso potrebni.
Na vplivnem območju bo prišlo do fragmentacije ali delnega uničenja habitata
ter zmerno porušenje naravnega ravnovesja. Ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov ne bo bistvenega vpliva na ohranjanje habitata.
Pričakovati je bistveno zmanjšanje habitata vrste, uničenje večjih površin in
delno porušenje naravnega ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso možni
Pričakovati je uničenje habitata vrste na območju in popolno porušenje
naravnega ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso možni
Ugotavljanje vpliva ni možno

OKOLJSKI CILJ 3: Ohranjanje območja naravne vrednote Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca
Presojali in vrednotili bomo obseg poseganja predvidenih spremb s SD OPN 6 in njihov vpliv na ohranjanje
naravne vrednote Červivec.
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Razred
učinka
A

Opredelitev razreda
učinka
ni vpliva oziroma je
pozitiven vpliv

B

vpliv je nebistven

C

vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov

D

vpliv je bistven

E

vpliv je uničujoč

X

ugotavljanje vpliva ni
možno

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja in glede na splošno
stanje segmenta okolja
Vpliv oz. učinki posega bodo enaki kot v obstoječem stanju ali pa bo vpliv
pozitiven – obstoječe stanje se bo izboljšalo
Zaradi vpliva ne bo prišlo do zmanjšanja naravne vrednote. Vpliv izvedbe bo
minimalen. Pri pripravi plana je potrebno upoštevati standarde in zakonsko
predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso potrebni.
Na vplivnem območju bo prišlo do fragmentacije ali delnega zmanjšanje
naravne vrednote. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenega
vpliva na ohranjanje naravne vrednote.
Pričakovati je bistveno zmanjšanje območja naravne vrednote, uničenje večjih
površin in delno porušenje naravnega ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso
možni
Pričakovati je uničenje naravne vrednote na območju in popolno porušenje
naravnega ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso možni
Ugotavljanje vpliva ni možno

8.4.6 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 6 Sevnica z oceno vpliva
8.4.6.1

Ocena vpliva

Z izvajanjem dejavnosti v kamnolomu je bilo v preteklosti uničeno eno od dveh jedr navadnega kosmatinca, ki
sta bil vključeni v območje naravne vrednote. Sprva je bila na travnik v jugozahodnem delu naravne vrednote
odložena večja količina zgornjega sloja odkopa, s čimer je bi zasipan travnik, na katerem je bilo evidentiro največje
število rastlin navadnega kosmatinca. Kasneje se je v to območje poseglo še z izkopom in dovozom materiala, s
čimer je prišlo do dokončnega uničenja morebitnih še preživelih rastlin. Ocenjujemo, da je naravna vrednota že
poškodovana, zato je potrebno z v so pazljivostjo ohranjati obstoječe rastišče in omogočiti dolgoročni obsoj vrste
in s tem naravne vrednote.
S predvideno širitvijo kamnoloma pričakujemo naslednje vplive:
- Neposredni vpliv – poseganje na območje rastišča in naravne vrednote,
- Daljinski vpliv – obremenitve s hrupom in prašenjem,
- Kumulativen vpliv – obstoječe območje izkoriščanja ter odpiranja novih površin
Glede na izhodiščno stanje in značilnosti območja v času širitve in v času obratovanja kamnoloma ne pričakujemo
nastanka bistvenih negativnih vplivov, ki vplivajo na naravno ravnotežje in ekosisteme, ter pogoje bivanja prosto
živečih živalskih vrst. V času obratovanja ni pričakovati pojava bistvenih negativnih vplivov na zaledno gozdno
območje zunaj območja posega. Obremenitve s hrupom ne bodo bistveno odstopale od obstoječe obremenitve
zaradi dejavnosti na območju obstoječega kamnoloma. Spremembe zaradi osvetljevanja zaradi novega posega
prav tako ne bo, saj območje ni predvideno za osvetljevanje, tako da vpliva na živalske vrste zaradi svetlobnega
onesnaževanja ni pričakovati. Z izvedbo posega bo sicer na predvidenem območju posega v celoti odstranjena
rastlinska vegetacija, kar bo posledično vplivalo na zmanjšanje posebnih struktur kot so gnezdišče, kotišče,
migratorni koridor... Daljinskih vpliv na ekosisteme, rastlinstvo in živalstvo ter njihove habitate ne bodo bistveni
ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov. Zaradi širitve kamnoloma pričakujemo kumulativne vplive, ki pa
zaradi tehnologije poseganja ne bodo bistveni. V obsoječem stanju je prostor že degradiran. Predvidena širitev
lahko poslabša stanje, zato so za ohranitev rastišča ter naravne vrednote predvideni dodatni omilitveni ukrepi.
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V kamnolomu je predvidena sanacija izkoriščenih površin, kar pomeni, da se bo vegetacija po posameznih etažah
obnovila. V prvi fazi je predvidena sanacija na južnem delu kamnoloma. S sanacijo kamnoloma se pričakuje
postopno izboljševanje pogojev za vegetacijo in živalstvo, pri čemer je potrebno posebno pozornost nameniti
ustrezni izbiri vrst za biološko sanacijo in preprečevanju razširjanja invazivnih vrst. Po končani sanaciji se bodo
negativni vplivi kamnoloma v veliki meri zmanjšali.
Neposrednih vplivov izvedbe posega na navedena območja natura 2000 in na ekološko pomembna območja ni
pričakovati, prav tako ni pričakovati posrednih in daljinskih vplivov.
Bodo pa izraziti in neposredni vplivi na naravno vrednoto Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca
(Pulsatilla nigricans), ki ima status botanične naravne vrednote državnega pomena (ID80253). Populacija
navadnega kosmatinca v bližnji okolici kamnoloma se nahaja na več razpršenih mikrolokacijah, njeno jedro pa se
nahaja na jasi v zgornjem delu območja. Po svojih značilnostih je bilo to v preteklosti idealno rastišče za to
toploljubno rastlinsko vrsto, saj je na vrhu hriba, obrnjeno proti zahodu in severu, podlaga je plitka in zaradi
karbonatne podlage sušna. Glede na inventar vrst je bilo to območje travišča HT 34.322S2 Srednjeevropski
toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh apnenčastega hribovja. Osebki navadnega kosmatinca se danes v
največjem številu pojavljajo na delu rastišča, ki je še najbolj podobno habitatu v ugodnem stanju, to je na jasi v
zgornjem delu območja (oznaka b, slika 13). Pri popisu leta 2018 je bila številčnost te populacije na jasi ocenjena
na približno 300 primerkov, pri popisu v letu 2020 pa smo popisali 93 primerkov. Zaradi vedno višje raslega
drevesnega pasu, ki jaso obkroža na južnem in zahodnem delu, se je v preteklosti populacija skoncentrirala zlasti
na severno polovico jase. Ocenjujemo, da je na tem delu prisotnih 90% primerkov celotne populacija, na južnem
pa okoli 10%. Z očiščenjem ozkega pasu dreves na južnem in zahodnem delu jase ter odstranitvijo mladih dreves
na površini celotne jase z glavno populacijo navadnega kosmatinca, bi bistveno izboljšali tudi habitatne pogoje.
Povsod drugje so prisotni samo posamezni osebki oz. manjše število rastlin, ki pa so v večini jalove in brez cvetov.
Zahodno od obravnavane jase se nahaja pod gozdnim robom travnik, ki ga lahko uvrstimo kot HT 38.22
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travnik, kjer pa primerkov navadnega kosmatinca nismo zasledili.
(oznaka c, slika 13)Travnik je bil v preteklosti ali njiva, ali pa travnik v intenzivnejši rabi in so pogoji za uspevanje
kosmatinca neprimerni (preveč hranilnih snovi). Pri popisu leta 2020 ugotavljamo, da se na travniku pojavljajo že
tujerodne vrste.
Severozahodno od meje naravne vrednote oziroma severno od jedra rastišča je del jase,(oznaka d, slika 13) kjer
smo v popisih zasledili posamezne primerke. Po pregledu terena ugotavljamo, da je bila na tem mestu nekoč
večja negozdna površina, ki pa se je z leti zarasla in se še vedno zarašča. Pri popisu 2020 nismo tu zasledili
nobenega primerka.
Severovzhodno od jase se pod gozdnim robom nahaja travnik (oznaka e, slika 13), kjer so pri popisu 2018 našteli
4 primerke. Pri popisu leta 2020 smo na lokaciji zasledili 2 primerka. Posamezni primerki se pojavljajo samo ob
gozdnem robu, drugod na travniku jih nismo zasledili, ker je travnik po predvidevanjih večkrat košen in
dognojevan.
Vzhodno od kamnoloma, pod cesto se nahaja travnik, ki ga uvrščamo v srednjeevropski z orhidejami bogati
polsuhi travniki na flišu in globljih tleh na apnencu (Physis 34.322S1) (oznaka f, slika 13). Pri popisu 2018 na njem
niso zasledili primerkov navadnega kosmatinca, prav tako ga nismo zasledili pri popisu 2020.
Prav tako v letu 2020 nismo zasledili primerkov na južnem območju naravne vrednote (oznaka a, slika 13), kjer
ocenjujemo, da je območje že preveč zaraščeno.
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Slika 13: Prisotnost vrste navadni kosmatinec v bližnji okolici kamnoloma (povzeto po S Škornik, 2018)

Oznake a-f predstavljajo mikrolokacije popisov navadnega kosmatinca in na katere se sklicujemo v tekstu.
Na osnovi pridobljenih podatkov s terenskimi ogledi v sezoni 2018 in 2020 lahko povzamemo naslednje ugotovitve
o trenutnem stanju populacije ciljne vrste:
- Obstoj vrste je močno ogrožen zaradi trenutno neugodnega stanja ohranjenosti njenega habitata – poligonov
suhih travišč (Natura 2000 HT 6210*) tako na njenem rastišču znotraj meja predloga naravne vrednote kot tudi
na vseh ostalih mikrolokacijah v bližnji in širši okolici;
- Neugodno stanje na območju predloga naravne vrednote je posledica neustrezne rabe oz. odsotnosti
kakršnekoli kmetijske rabe in posledičnega zaraščanja površine nazaj v gozdni sestoj preko različnih sukcesijskih
faz;
- Neugodno stanje v širši okolici kamnoloma, ki jo predstavlja južno pobočje proti naselju Jelendol, predstavlja
sprememba rabe ekstenzivnih travnikov v intenzivno rabo – pašo in/ali večkratno košnjo z dognojevanjem;
Načrtovana širitev kamnoloma, ki bi potekala preko vrha in pri tem tudi preko dela jase, ki predstavlja trenutno
jedro še obstoječe populacije ciljne vrste bi imela neposredno negativen učinek na populacijo, saj bi se s tem
uničilo del viabilne populacije in bi se zmanjšal tudi njen habitat. Vpliv na populacijo ocenjujemo kot bistven. Hkrati
pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da sta populacija in rastišče že sedaj v zelo slabem stanju zaradi
neustreznega upravljanja z območjem, ki pa v večjem delu ni neposredno povezano s samim delovanjem
kamnoloma.
Območje najštevilčnejše populacije navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans Stoerk) na območju naravne
vrednote, porašča travniška vegetacija, ki jo prištevamo med polnaravna suha travišča in grmiščne faze na
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia)(*pomembna rastišča kukavičevk), koda 6210, ki jih je potrebno varovati
tudi v okviru Habitatne direktive.
Zaradi navedenega vpliva kamnoloma na jedro populacije navadnega kosmatinca na jasi ter varovanja naravne
vrednote, je potrebno izvajati vse omilitvene ukrepe, ki so opredeljeni v poglavju 8.4.8. in omogočajo ohranitev
populacije navadnega kosmatinca na širšem območju kamnoloma. Samo ob doslednem izvajanju vseh
predpisanih omilitvenih ukrepov, lahko poseg širitve kamnoloma ocenjujemo kot nebistven z oceno C.
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Tabela 28: Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj
Ocena
Ohranjanje stopnje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem nebistven vpliv ob
ugodnega stanja ogrožene vrste navadni kosmatinec
omilitvenih ukrepov - C

upoštevanju

Ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki predstavlja ugoden habitat Nebistven vpliv ob upoštevanju
zavarovani vrsti navadni kosmatinec
omilitvenih ukrepov – C
Ohranjanje območja naravne vrednote Červivec – nahajališče Nebistven vpliv ob upoštevanju
navadnega kosmatinca (ident. št. 80253)
omilitvenih ukrepov – C

8.4.7 Skladnost z okoljskimi cilji
Okoljski cilji se nanašajo na območja z naravovarstvenimi statusi in na ohranjanje značilnosti in lastnosti, zaradi
katerih so bila območja določena ter na ogrožene in zavarovane vrste ter habitatne tipe, ki se glede na Uredbo
prednostno ohranjajo.

8.4.8 Omilitveni ukrepi

Tabela 29: Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Spremljanje
izvedbe
ukrepov

Pogoj za izvedbo 1. faze je podpis pogodbe med lastnikom,
Občino Sevnica in pristojnim Zavodom za varstvo narave, ki
zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitata zavarovane
vrste navadnega kosmatinca na območju EUP KGV166.
Občina Sevnica z lastnikom sklene pogodbo o varstvu kot
ukrep za varstvo naravne vrednote skladno 47. členom ZON,
ki ne bo imela finančnih posledic za občino in v kateri bodo
navedena pravila varstva.

Med pripravo
projekta
in Investitor,
izvajanjem
projektant
OPN

Investitor med
izvajanjem
posega
in
ZRSVN
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Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Spremljanje
izvedbe
ukrepov

Dela v kamnolomu se morajo izvajati v naslednjih fazah:
1. faza: V prvi fazi se začnejo izvajati ukrepi za ohranjanje in
vzpostavitev pogojev za obnovitev botanične naravne
vrednote Červivec - nahajališče navadnega kosmatinca in
širjenje njenega habitata na območju EUP KGV166: čiščenje
zarasti do 5m od roba jase na SZ delu kamnoloma. To
pomeni do roba (brežine) in 5m od obrobja jase, tako da se
ohrani grmovna in drevesna vegetacija v 5 metrskem pasu
ob jasi od meje kamnoloma do meje posega. V tej fazi se
uredi tudi nova dostopna pot po vzhodnem in severnem
obodu nadomestnega habitata in vplivnega območja, ki pa Med
ne sme posegati na območje naravne vrednote. Prva faza izvajanjem
mora biti zaključena pred začetkom izvajanja 2. in 3. faze.
posega
2. faza: sanacija in poglobitev J dela kamnoloma ter
istočasna izvedba ceste na S delu za potrebe izvoza iz
kamnoloma. V tej fazi se bo zaradi izvedbe ceste in
poglobitve moralo odkopati vrhnji del S dela. V tej fazi se dela
ne izvajajo v 20 m pasu do jase (10 let).
3. faza: začetek odkopavanja na S robu ter sanacija (30 let).
Pridobivanje dolomita v kamnolomu poteka na celotnem
območju kamnoloma, lahko v zaporedju v funkcionalno
zaokroženih etapah, pri čemer se zagotovijo vsi varnostni
ukrepi in ukrepi za varstvo okolja.

investitor

Na območju z namensko rabo K2 se zagotavljajo ukrepi za
ohranitev in širjenje zavarovane rastlinske vrste navadni
kosmatinec (Pulsatilla nigricans):
Drevesna in grmovna populacija se očisti. Na južni
in jugovzhodni strani glavne jase se podrejo vsi iglavci, saj
zasenčujejo rastišče kosmatinca. Na zahodni in južni strani
glavne jase se odstrani približno polovica drevesne biomase,
na severni in vzhodni strani vse do roba označenega dela.
Po čiščenju je potrebno zagotoviti redno in ustrezno
rabo teh površin: košnja in čiščenje lesne zarasti ter Med
odstranitev biomase vsaj 1 x letno, ob tem pa preprečiti izvajanjem 1. investitor
vsakršen vnos mineralnih snovi (dognojevanje ni dovoljeno); faze posega
mulčenje kot raba na teh površinah ni primerno, prav tako ni
primeren požig travnikov.
Na travniku severovzhodno od naravne vrednote
med gozdnim robom in njivo se ohranja populacijo
navadnega kosmatinca ob gozdnem robu na način, da se
prepreči širitev gozdnega roba na travnik. Ohrani se 5m pas
vzdolž gozdnega roba. Ta pas se ne sme gnojiti, priporočena
pa je pozna poletna košnja 1x letno.
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Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Zagotovi se reden monitoring na vseh mikrolokacijah
pojavljanja vrste, ki zajema:
1.
ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki
mora vključevati spremljanje vrstne sestave in strukture
travnika ter
Med
2.
ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste
izvajanjem
navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti
posega
populacije;
Na začetku je potrebno spremljanje enkrat letno, ko pa je
opazen trend izboljšanja oziroma stabilizacije populacije, se
frekvenca lahko zmanjša na 3 leta.

Spremljanje
izvedbe
ukrepov

investitor

Investitor
v
okviru svojega
nadzora

investitor

Investitor
v
okviru svojega
nadzora
in
ZRSVN

investitor

Investitor
v
okviru svojega
nadzora

Območje kamnoloma se ogradi na način, da bodo preprečeni Pred začetkom
investitor
padci živali v globino.
1. faze

Investitor
v
okviru svojega
nadzora

Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene
se izvaja tako, da le-ti ne povzročijo sprememb ali bistvene Med
spremembe kakovosti in količine vode, prostorske in izvajanjem
časovne razporeditve voda ter drugih sprememb v okolju.
posega
Pri širitvi kamnoloma ni dopustno posegati v gozd izven
območja te EUP. Izdela se projekt sanacije in rekultivacije,
ki mora imeti določene roke za izvajanje posameznih faz.
Dinamika del pri izkoriščanju mora biti tako usklajena, da je
Med
obdobje od odstranitve sestoja do ponovne zatravitve in
izvajanjem
zasaditve čim krajše. Gozdno drevje se lahko odstrani največ
posega
8 mesecev pred začetkom eksploatacije. Po končani
eksploataciji se v roku 6 mesecev pripravijo tla za izvedbo
sanacije.

Rekultivacijo (zasaditev) je potrebno izvajati sprotno in takoj
po končani tehnični sanaciji z namenom preprečitve
razraščanja invazivnih vrst. Za načrtovane zasaditve naj se
uporablja le avtohtone vrste – drevesne vrste in zeliščne
mešanice. Uporaba pesticidov in herbicidov na območju
kamnoloma in v okolici (rastišča navadnega kosmatinca) ni
dovoljena.
Vse občasne dejavnosti, ki povzročajo emisije prahu v
kamnolomu (drobilne naprave, nakladanje,…) se opravljajo
na mestih, ki so najbolj oddaljena od naravne vrednote.
Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah
znotraj obstoječega kamnoloma in se ustrezno zavaruje pred
izpiranjem ter se uporabi za sprotno in končno sanacijo
kamnoloma. Odvečne zemljine se ne razgrinja po okoliških
travnikih.
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Omilitveni ukrepi

Časovni okvir Nosilec
izvajanja
izvedbe

Na strmejših delih brežin se izdelajo poglobitve oz. žepi, Med
katere se zapolni s humusom bogatim s semeni ali sadikami izvajanjem
posega
avtohtonih vrst.

investitor

Z namenom predstavitve botanične naravne vrednote in Med
biotske pestrosti širšega območja se z upoštevanjem izvajanjem
varstvenih usmeritev ter skladno s predpisi varstva narave plana
dopušča ureditev učne točke.

občina

Spremljanje
izvedbe
ukrepov
Investitor
v
okviru svojega
nadzora

občina v okviru
svojih projektov

Ocenjujemo, da so predlagani omilitveni ukrepi izvedljivi, ustrezni in omogočajo uspešno ohranjanje populacije
navadnega kosmatinca ter njegovo dolgoročno preživetje v okolici previdenega posega širitve kamnoloma.

8.4.9 Spremljanje stanja okolja
Zagotoviti je potrebno reden monitoring na vseh mikro-lokacijah pojavljanja vrste. Monitoring naj zajema:
1.
ugotavljanje stanja ohranjenosti habitatnega tipa, ki mora vključevati spremljanje vrstne sestave in
strukture travnika ter
2.
ugotavljanje stanja populacije ciljne vrste navadnega kosmatinca s spremljanjem številčnosti populacije;
Spremljanje vrste je najbolje opravljati v začetku 1x letno dokler ni opazen trend izboljšanja oz. stabilizacije
populacije. Po tem pa se lahko monitoring travišč opravlja na vsakih nekaj let (na 3 leta).
Iz spremljanja predlaganega kazalca bo razvidno ali se stanje okolja na območju OPN in širše izboljšuje ali slabša
in ali se uresničuje opredeljeni okoljski cilj. Za spremljanje stanja je zadolžen investitor
Tabela 30: Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja
Ohranjanje stopnje biotske raznovrstnosti z ohranjanjem ugodnega stanja
ogrožene vrste navadni kosmatinec
Ohranjanje ekstenzivnega travnika, ki predstavlja ugoden habitat
zavarovani vrsti navadni kosmatinec
Ohranjanje območja naravne vrednote Červivec – nahajališče navadnega
kosmatinca (ident. št. 80253)
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Prebivalstvo in zdravje ljudi
8.5.1 Obstoječe stanje okolja
Občina Sevnica je del spodnjeposavske statistične regije. Meri 272 km 2. Meji na občine Laško, Šentjur, Krško,
Škocjan, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Litijain Radeče. Središče občine je mesto Sevnica. Na kvadratnem
kilometru površine občine živi povprečno 65 prebivalcev, torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni
državi (100 prebivalcev na km2).
Občino sestavljajo naslednje krajevne skupnosti: Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož,
Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje nad Sevnico.
Pomembnejše prometna povezava skozi občino je glavna cesta G1 iz smeri Radeč proti Brestanici ter regionalne
ceste Mokronog - Boštanj, Boštanj – Planina ter Impoljca – Zavtatec. Ostalo pa gre za lokalne in nekategorizirane
ceste, ki povezujejo posamezna naselja. Industrijski obrati so vezani predvsem na območje mesta Sevnica (Inplet
pletiva d.o.o., Kopitarna Sevnica d.d., Tanin d.d., Stilles d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Lisca d.d.). V širši okolici
kamnoloma industrijskih obratov ni, prisotne so predvsem manjše obrtne delavnice ter storitvene dejavnosti.
Pomembna panoga na območju je vinogradništvo.
Na območju predvidenih sprememb plana SD OPN 6 Sevnica – kamnolom Červivec se nahajajo predvsem
manjši zaselki. V občini Sevnica so to Češnjice, Velika Hubajanca, Mala Hubajanca ter Podboršt. Kamnolom
meji na občino Škocjan. Bližnja naselja v občini Škocjan so Otresk, Jelendol ter Gorenje Dole.
Najbližji stanovanjski objekt se nahaja v zaselku Otresk (Jelendol 11), ki je od meje kamnoloma oddaljen približno
380 m v smeri proti jugu. Skupaj je v zaselku 5 stanovanjskih objektov. Bližnja naselja so še Jelendol, ki se nahaja
približno 1 km v smeri proti jugu ter Podboršt in Mala Hubajanca, ki se nahaja približno 1 km v smeri proti vzhodu.
Naselja so prikazana na slikah v nadaljevanju.
Podatkov o zdravstvenem stanju prebivalcev na območju obravnave ni.
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Slika 14: Poselitev v okolici kamnoloma v občini Sevnica (vir: PISO)

Slika 15: Poselitev v okolici kamnoloma v občini Škocjan (vir: PISO)
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8.5.2 Okoljski cilji s kazalci stanja okolja in metode vrednotenja
8.5.2.1

Okoljski cilji s kazalci

Tabela 31 Okoljski cilj s kazalci stanja okolja
Okoljski cilj SD OPN 6
Kazalci stanja okolja
Dobro zdravje ljudi in dobro - Kakovost vode na zajetju Gorenje Dole (vrtina GDV-1/2000)
stanje družbenega okolja
- Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Červivec
- Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter Hrastulje na
dnevni ter letni ravni
- Število dni/ur uporabe drobilne naprave v kamnolomu
- Rezultati monitoringa hrupa zaradi delovanja kamnoloma Červivec
- Število miniranj v kamnolomu na letni ravni
- Meritve vibracij pri bližnjih stanovanjskih objektih
Povzeti kazalci iz segmentov vode, zrak ter hrup in vibracije.
8.5.2.2

Metode vrednotenja in ugotavljanja vplivov OPPN

Tabela 32 Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja
Razred
učinka

Opredelitev
učinka

A

Stanje okolja s kazalci se izboljšuje. Vplivi na zdravje in dobro počutje ljudi
ni vpliva oziroma je lahko
se bodo izboljšali.
vpliv pozitiven

B

nebistven vpliv

C
D
E
X

Eranthis

razreda

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja

Stanje okolja s kazalci, ki kažejo na zdravje in dobro počutje ljudi stagnira.
Z izvajanjem plana ne bo prišlo do sprememb. Vplivi bodo ostali na ravni
obstoječih.
nebistven vpliv zaradi Stanje okolja s kazalci, ki kažejo na zdravje in dobro počutje ljudi se
izvedbe
omilitvenih poslabšuje. Z izvajanjem plana bo prišlo do sprememb na slabše. Vplive
ukrepov.
bo mogoče omejit z omilitvenimi ukrepi.
Stanje okolja s kazalci, ki kažejo na zdravje in dobro počutje ljudi se
bistven vpliv
poslabšuje. Z izvajanjem plana bo prišlo do sprememb na slabše. Vplive
ne bo mogoče omejit z omilitvenimi ukrepi.
Stanje okolja s kazalci, ki kažejo na zdravje in dobro počutje ljudi se
uničujoč vpliv
poslabšuje. Plan bo imel velik učinek na zdravje in dobro počutje
prebivalcev. Vplive ne bo mogoče omejit z omilitvenimi ukrepi.
ugotavljanje vpliva ni Ugotavljanje vpliva ni možno zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih
možno
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju okolja.
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8.5.3 Vrednotenje vplivov izvedbe SD OPN 6 z oceno vpliva
Kamnolom na tem območju deluje že dalj časa (več kot 30 let). S spremembami plana se podaljšuje življenjska
doba kamnoloma oziroma izkoriščanje mineralnih surovin. Velja poudariti, da se s spremembami plana ne bo
spreminjal način izkoriščanja mineralnih snovi, kakor tudi ni predvideno povečanje kapacitet. Predvideva se, da
bo intenziteta izkoriščanja ostala enaka, kot je v trenutnem obsegu in s tem omogočila delovanje kamnoloma še
50 let.
Kamionski prevoz s tovornjaki iz kamnoloma se v glavnem izvaja v smeri Škocjana po lokalni cesti 399211.
Dovozna pot iz smeri Hrastulj poteka po lokalni cesti mimo zaselkov Mačkovec pri Škocjanu, Dolenje Dole,
Jelendol ter Otresk, kjer se pričakuje tudi največje obremenitve zaradi transporta iz kamnoloma (hrup in emisije
v zrak)
Dostop do kamnoloma je mogoč tudi po lokalni cesti 399211 oziroma 373221 iz smeri Zavratec. Poteka mimo
zaselkov Prevoje, Osredek pri Hubajanci, velika Hubajanca, Mala Hubajanca ter Podboršt, kjer pa je transport iz
kamnoloma minimalen.
Hrup in emisije v kamnolomu nastajajo zaradi izkopavanja (bager), manipulacije znotraj kamnoloma, sejanjem,
občasnim drobljenjem, nakladanjem ter zaradi transporta. Emisije hrupa in onesnaževal v zrak imajo zanemarljiv
vpliv na bljižnje stanovanjske objekte. Vir hrupa je lahko tudi miniranje. Miniranje v kamnolomu se izvaja redko
(ne več kot enkrat letno). Po informacija s strani investitorja, so bila miniranja izvedena dvakrat v zadnjih desetih
letih.
Vpliv na podzemno vodo, ki se na širšem območju zajema tudi za potrebe pitne vode, se lahko pojavi predvsem
zaradi nepredvidenih dogodkov ali nesreč in spiranja onesnaževal skozi tla v podzemno vodo. Zato je potrebno
pri delovanju zagotavljati ukrepe, ki bodo preprečevali iztekanje spiranje onesnaževal v podzemno vodo.
S spremembami plana, torej širitvijo kamnoloma Červivec, ne bo prišlo do bistvenih sprememb glede na obstoječe
razmere. Za zmanjšanje vplivov so v planu ter v poročilu podani še dodatni omilitveni ukrepi. Ocenjujemo, da
bodo vplivi, ki bodo nastali zaradi sprememb plana, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, nebistveni – ocena C.
Tabela 33 Ocena vpliva na okoljski cilj
Okoljski cilj

Ocena

Dobro zdravje ljudi in dobro stanje družbenega vpliv je nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov
okolja
-C

8.5.4 Skladnost SD OPN 6 z okoljskimi cilji
Plan je skladen z okoljskimi cilji

8.5.5 Omilitveni ukrepi
Upoštevajo se ukrepi, ki so navedeni v poglavjih vode, zrak ter hrup in vibracije.
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8.5.6 Spremljanje stanja okolja
Iz spremljanja predlaganega kazalca bo razvidno ali se stanje okolja na območju OPN in širše izboljšuje ali slabša
in ali se uresničuje opredeljeni okoljski cilj. Za spremljanje stanja je zadolžena občina.
Tabela 34 Nosilci spremljanja stanja okolja
Kazalec stanja okolja
- Kakovost vode na zajetju Gorenje Dole (vrtina GDV-1/2000)
- Količina izkopanega materiala na letni ravni v kamnolomu Črvivec
- Število prevozov kamionov iz kamnoloma v smeri Zavratec ter
Hrastulje na dnevni ter letni ravni
- Število dni/ur uporabe drobilne naprave v kamnolomu
- Rezultati monitoringa hrupa zaradi delovanja kamnoloma Červivec
- Število miniranj v kamnolomu na letni ravni
- Meritve vibracij pri bližnjih stanovanjskih objektih

Eranthis

Nosilec monitoringa oz. spremljanja
stanja
Investitor
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9 ALTERNATIVE
V sklopu sprememb SD OPN 6 občine Sevnica ni bilo predstavljenih alternativ, zato jih v nadaljevanju ne
obravnavamo.

Eranthis
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10 OPOZORILO O CELOVITOSTI POROČILA
Osnova za izdelavo in postavitev poglavij pričujočega okoljskega poročila je bila Uredba o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Pri zasnovi
poglavij smo upoštevali tudi določila Direktive 2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne
27.6.2001, o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.
Okoljsko poročilo bo obravnavano na drugi stopnji celovite presoje vplivov na okolje. Pri izdelavi tega okoljskega
poročila smo izhajali iz zakonskih zahtev, smernic nosilcev urejanja prostora, značilnosti dejavnosti, ki se v prostor
umešča in zbranih podatkov o obstoječem stanju okolja in predvidenih posegih.
Vrednotenje vplivov plana na elemente okolje, človeka in naravo smo izvedli na podlagi meril in metode
vrednotenja. Kot podlago za določitev ocene vpliva plana na okoljski cilj plana, smo prevzeli velikostno lestvico,
ki je opisana v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05).
Priprava okoljskega poročila kot strokovnega gradiva temelji predvsem na podatkih, ki so javno dostopni in, ki so
bili pridobljeni za potrebe izdelave poročila in postopka CPVO. V obravnavanem primeru smo prav tako sledili
temu vodilu. Dodatnih meritev za potrebe poročila ni bilo narejenih, smo pa naredili pregled stanja populacije
navadnega kosmatinca in fitocenološki popis na širšem obravnavanem območju.
Okoljsko poročilo ne obravnava segmentov tla, naravni viri, EMS, odpadki ter svetlobno onesnaževanje. V sklopu
izdelave poročila so podani razlogi za izključitev teh poglavij iz presoje.
Spremembe SD OPN 6 so spremembe in dopolnitve obstoječega odloka OPN občine Sevnica. Vsi ukrepi in
kazalci, ki so vključeni v odlok še vedno veljajo.
Vplivi so bili presojani glede na možne predvidene aktivnosti, spremembe v okolju zaradi posega in izkušenj iz
podobnih primerov.

Eranthis
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11 SKLEPNA OCENA
V tem okoljskem poročilu so obravnavani verjetni vplivi plana na elemente okolja in zdravja ljudi. Presojani so bili
neposredni, daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Vplivi izvedbe OPN na zgoraj navedene segmente so
opredeljeni na podlagi, s presojanim planom, predvidene spremembe namenske rabe.
Ključni negativni vplivi, ki bi jih lahko povzročila izvedba SD OPN 6 občine Sevnica so vplivi na prebivalstvo in
zdravje ljudi (vpliv na vode, zrak, emisije hrupa) te vplivi na naravo..
Ocenili smo, da vplivi izvedbe SD OPN 6 občine Sevnica ne bodo bistveni ob upoštevanju vseh omilitvenih
ukrepov.

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek za SD OPN 6 občine
Sevnica, Acer d.o.o., Novo mesto, maj 2020, oktober 2021 z vidika vplivov izvedbe plana na okolje,
varstvo človekovega zdravja, kulturne dediščine in ohranjanje narave sprejemljiv.

Eranthis
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Priloga A: Prikaz območja kamnoloma v prostoru
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Zadeva:

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15) in
Elaborat ekonomike
(predlog - 2. obravnava)

V avgustu 2019 smo na podlagi izkazanih razvojnih pobud Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca in Osnovne šole Ane Gale, s sklepom župana pričeli s postopkom
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev nove stanovanjske
soseske na območju nad obstoječo stanovanjsko pozidavo v Drožanjski cesti v Sevnici.
Predmet OPPN je območje zahodno od obstoječe stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti,
kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska eno in dvo ter večstanovanjskih stavb, nove
nastanitvene kapacitete institucionalnega varstva za različne ciljne skupine starejših občanov,
stavbo za varstvo predšolskih oziroma osnovnošolsko izobraževanje otrok z zelenimi
površinami, opremo storitvenimi dejavnostmi, prostor za potrebe druženja in preživljanje
prostega časa in ureditvijo pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Hkrati z OPPN se izdela tudi elaborat ekonomike.
Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 8,53 ha in vključuje naslednje parcele in dele
parcel: 568/1, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, 585/4, 589/12, 589/13, 591, 592,
594, 602/1, 602/2,655/12, 655/13, 663/3, 663/4, 669/3, 1511/3, 1511/4, 1511/5, 1512/1,
1512/2, 1512/3, 2555 in 2556, vse v k.o. 1379 — Sevnica.
V času priprave OPPN so bile za območje izdelana sledeče strokovne podlage:
− Geološko geomehansko poročilo in hidrogeološko poročilo z izvedbo predhodnih
raziskav za območje OPPN (izdelal: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana s
podizvajalci);
− Predhodne arheološke raziskave za območje OPPN (Matevž Lavrinc s.p.,
Ljubljana);
− Idejna zasnova elektrifikacije območja OPPN za pridobivanje projektnih in drugih
pogojev (IDZ) (Elektro Celje d.d.);
−
Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO)
in projekta za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo nove transformatorske
postaje Drožanjska 1 in električni vodi.
Za območje OPPN po odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-301/2020/5 z dne
7.1.2021, ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje niti presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
Ministrstvo za okolje in prostor je prostorskemu aktu dodelilo identifikacijsko število v zbirki
prostorskih aktov: ID PA 1341.
V avgustu 2021 je bil izveden javni posvet z zainteresirano javnostjo v Kulturni dvorani
Sevnica, na katerem so bile navzočim predstavljene načrtovane ureditve z OPPN. Na
posvetu je bilo podanih nekaj pobud zainteresirane javnosti, ki so bile upoštevane pri nadaljnji
pripravi dopolnjenega osnutka OPPN.

Po pridobitvi konkretnih smernic in 1. mnenj nosilcev urejanja prostora, je v času med
22.3.2022 — 21.4.2022 je potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in Elaborata
ekonomike, javna obravnava je bila v sredo 13.4.2022 v Kulturni dvorani Sevnica.
V času javne razgrnitve in na javni obravnavi ni bilo podanih pisnih ali ustnih pripomb
zainteresirane javnosti k razgrnjenem gradivu.
Vsa gradiva in faze postopka so bila ves čas javno objavljena in prosto dostopna zainteresirani
javnosti na spletni strani Občine Sevnica, kot to predpisuje veljavna prostorska zakonodaja
in sicer na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorskiakti/2021011807355033/oppn-za-stanovanjsko-sosesko-ob-drozanjski-cesti--zahod
V juliju in avgustu 2022 so bila k predlogu OPPN pridobljena vsa pozitivna 2. mnenja
nosilcev urejanja prostora, kar je pogoj za sprejem prostorskega akta na seji občinskega
sveta.
Odbor za okolje in prostor je na 26. redni seji v torek 13.9.2022 obravnaval in potrdil predlog
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski
cesti – zahod (OPPN-81-15) in Elaborat ekonomike ter Občinskemu svetu Občine Sevnica
predlaga, da odlok in elaborat ekonomike obravnava in sprejme v drugi obravnavi.
Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.
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PRILOGA:
- predlog odloka
- ureditvena situacija
- povzetek za javnost
- Elaborat ekonomike
- stališče Odbora za okolje in prostor
VROČITI:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

PREDLOG
Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (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 svoji ….. redni seji, dne ……2022, sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko ob
Drožanjski cesti – zahod (OPPN-81-15)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(pravna podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se v skladu z Zakonom o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št.
61/17) in Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22 – popr.), sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod
(OPPN-81-15) (v nadaljevanju: OPPN Drožanjska - zahod).
(2) OPPN Drožanjska – zahod je pod številko 20086-00 izdelalo podjetje Savaprojekt Krško
d.d..
(3) Identifikacijska številka prostorskega akta je 1341.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA (ODLOK)
1. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
2. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
2.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
2.2. Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti in ostalih površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV ZA GRADNJO IN
PRIKLJUČEVANJE 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, NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV IN DRUGI POGOJI ZA
IZVAJANJE OPPN
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN DRUGIH TEHNIČNIH REŠITEV
B) GRAFIČNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
B1
Izsek iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica;
M 1:5000;
B2
Pregledna situacija z omejitvami v prostoru ter povezavo s sosednjimi območji;

B3
B4
B5
B6
B7

M 1:5000;
Situacija obstoječega stanja s katastrom; M 1:1000;
Ureditvena situacija s prerezi območja; M 1:1000;
Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro; M 1:1000;
Ureditve potrebne za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom; M 1:2000;
Načrt parcelacije; M 1:1000.

SPREMLJAJOČE GRADIVO
C1
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
C2
Izhodišča za pripravo OPPN;
C3
Povzetek glavnih tehničnih značilnosti;
C4
Prikaz stanja prostora;
C5
Seznam strokovnih podlag;
C6
Konkretne smernice, mnenja in postopek CPVO;
C7
Obrazložitev in utemeljitev;
C8
Povzetek za javnost;
C9
Elaborat ekonomike.
1. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
3. člen
(namen občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določijo prostorski
izvedbeni pogoji za novogradnje, rekonstrukcije, odstranitve objektov, vzdrževanje in
spremembe namembnosti objektov na območju OPPN Drožanjska - zahod, pogoji za
gradnjo stanovanjskih stavb, stavb za posebne družbene skupine, stavb za izobraževanje
ter transformatorske postaje na nepozidanih stavbnih zemljiščih znotraj obravnavanega
območja, pogoji za gradnjo ter rekonstrukcijo javnih prometnih površin in druge
gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter pogoji za priključitev novih objektov na GJI ter
grajeno javno dobro.
(2) OPPN je podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Območje OPPN je velikosti ca. 9 ha in zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami:
568/1, 568/38, 568/39, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, del 585/4, 589/12,
589/13, 591, 592, 594, 602/1, del 602/2, 655/12, 655/13, del 663/3, 663/4, 669/3, del
1511/3, del 1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556, vse v k.o. 1379 Sevnica.
(2) Območje stanovanjske soseske Drožanjska – zahod je vpeto med javno cesto JP 594411
Dobrava – Sv. Rok – Brezje na zahodni strani, obstoječo stanovanjsko sosesko ob
Drožanjski cesti na vzhodni strani, lokalno zbirno mestno cesto LZ 373641 NHM – Grič –
Drožanjska na južni strani ter kmetijskimi zemljišči in individualno pozidavo na severni
strani. Obstoječi teren pada iz smeri zahoda proti vzhodu.
(3) Območje OPPN je prikazano na vseh grafičnih načrtih.
5. člen
(posegi izven območja občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Posegi izven območja OPPN so dovoljeni, če se pri projektiranju gospodarske javne
infrastrukture, pripadajočih priključkov nanje ter pri projektiranju javnih prometnic izkaže
oziroma najde boljša tehnična rešitev od načrtovane ter pod pogojem, da rešitve niso v
nasprotju z javnimi interesi in so potrjene s soglasjem upravljavca predmetnega voda in
vseh tangiranih vodov.
(2) Posegi, načrtovani izven območja OPPN so naslednji:
− novi priključki in prevezave novih tras GJI na obstoječe trase GJI;
− iztoki čistih padavinskih voda v Drožanjski potok ter
− rekonstrukcije obstoječih javnih prometnic s pločniki.
2. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
6. člen
(vplivi in povezave)
(1) Lokacija območja OPPN je v mestu Sevnica in je prometno povezana preko obstoječe
javne cestne mreže naselja. Glavni dostop predstavlja mestna cesta LZ 3730641 NHM –
Grič – Drožanjska in javna pot JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje, ki potekata po
južnem in zahodnem robu predmetnega območja. Vzhodno od območja je urejena
stanovanjska soseska.
(2) Območje OPPN ni opredeljeno kot območje Nature 2000, območje naravnih vrednost (NV)
ali ekološko pomembno območje (EPO). Območje urejanja se nahaja v območju
arheološkega spomenika Sevnica – naselbina Dobrava I (EŠD 14752) in na območju
arheološkega najdišča Sevnica – naselbina Dobrava II (EŠD 30890).
(3) Za območje so bile izdelane geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave terena.
Izsledki raziskav so povzeti v Geološko geomehanskem poročilu in hidrogeološkem
poročilu z izvedbo predhodnih raziskav za območje OPPN stanovanjska soseska ob
Drožanjski cesti – zahod, št. DN 2006727, marec 2020, izdelal ZRMK ter v
Hidrogeološkem poročilu za OPPN Občine Sevnica – stanovanjska soseska ob Drožanjski
cesti – zahod, št. 631-115/2020, maj 2020, izdelal Geološki zavod Slovenije. Izsledki so
pokazali, da je teren zelo občutljiv zaradi česa je potrebno v fazi projektiranja izvesti
dodatne raziskave in podati ustrezne ukrepe.
(4) Območje OPPN je le v manjšem severnem delu erozijsko ogroženo (običajni zaščitni
ukrepi).
2.2 Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti in ostalih površin
7. člen
(funkcionalna zasnova območja)
(1) Območje je razdeljeno na pet območij, in sicer:
− območje A: večstanovanjska gradnja, gradnja stavb za posebne družbene skupine,
stavbe za izobraževanje;
− območje B: enostanovanjska gradnja;
− območje C: javne zelene površine;
− območje D: območje gospodarske javne infrastrukture (zadrževalniki in
transformatorska postaja) in
− območje E: javne prometne površine.
(2) Območje A: Na zgornjem platoju, vzdolž javne poti JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje,
se v prostor umestijo stavbe za posebne družbene skupine (dom za starejše osebe,
oskrbovana stanovanja), stavbe za izobraževanje (šola, vrtec) ter večstanovanjske stavbe
(večstanovanjski bloki in podobno). Pri umestitvi stavb v prostor je treba upoštevati
določeno gradbeno linijo. Dostopi se uredijo iz mestne ceste LZ 3730641 NHM – Grič –

Drožanjska, javne poti JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje, javne poti JP 594414
Drožanjska – Dobrava in načrtovane dostopne ceste C1, C2, C4 in C5. Parkirne površine
za zaposlene, obiskovalce in stanovalce se uredijo v sklopu zunanje ureditve posamezne
gradbene parcele in/ali v kletni etaži stavbe. Okolica objektov se zatravi ter hortikulturno
uredi.
(3) Območje B: Območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji. Pri umestitvi stavb v
prostor je treba upoštevati določeno gradbeno linijo, ki je določena vzdolž mestne ceste
LZ 3730641 NHM – Grič – Drožanjska. Za dostop do parcel je potrebna izgradnja
dostopne ceste C2, C3, C4 in C5. Stavbe vzdolž dostopne ceste C3 naj se umeščajo v
prostor upoštevajoč strm teren (gradnja terasaste stavbe).
(4) Območje C: Javne zelene površine predstavljajo pas minimalne širine 2 x 10 m ob geološki
prelomnici ter obstoječ strm teren, neprimeren za pozidavo. Površine se nameni predvsem
izvedbi ustreznih drenaž in stabilizacijskih zidov z odvodnjavanjem kot posledica
utrjevanja terena ter urejanja odvodnje podzemnih in zalednih voda. Uredijo se tudi
sprehajalne poti ter postavi urbana oprema. Zelene površine se zatravijo ter zasadijo z
skupinami avtohtonega visokoraslega drevja ter grmovnic, ki pripomorejo k stabilizaciji
terena.
(5) Območje D: Predvidena je ureditev zadrževalnikov hipnega odtoka padavinskih voda ter
ob javni poti JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje ureditev nove transformatorske
postaje (TP Drožanjska 1).
(6) Območje E: Območje predstavlja javne prometne površine. Obstoječe javne prometnice
se rekonstruirajo, na novo pa se zgradijo dostopne ceste C1 do C5. V sklopu dostopnih
cest se uredijo obračališča. Preko dostopne ceste C4, ki bo povezala območje OPPN z
obstoječo stanovanjsko sosesko, se omogoči dostop komunalnim in interventnim vozilom
ter vozilom zimske službe. Obstoječa vzdrževalna pot vzdolž vzhodnega roba območja se
v celoti utrdi in nameni dostopu in vzdrževanju sosednjih gradbenih parcel in javnih zelenih
površin. Vse javne prometnice (razen vzdrževalne poti) se opremijo z javno razsvetljavo.
(7) Velikost stavb je pogojena z upoštevanjem faktorja zazidanosti, odmikov od sosednjih
parcel, faktorja zelenih površin ter max. etažnostjo. Tlorisni prikazi stavb v grafičnem delu
so le informativni. Odmik posameznih gradbenih mej od sosednjih gradbenih parcel znaša
4 m, razen pri parceli GP28 kjer je odmik 1 m, ob LZ 373641 kjer gradbena linija poteka
na razdalji ca. 5,5 m in ob JP 594411 kje gradbena linija poteka na razdalji ca. 8 m
(zakoličbene točke so podane v grafičnem načrtu »B7 - Načrt parcelacije«).
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti, namembnosti in vrste dopustnih posegov
v prostoru
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju A in B je dovoljeno bivanje.
(2) V osnovnih stavbah območja A je dovoljeno izvajanje naslednjih dejavnosti:
O – Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti;
P – Izobraževanje;
Q – Zdravstvo in socialno varstvo ter
tudi manjše, nemoteče storitvene dejavnosti kot so: trgovina na drobno, frizer, kozmetični
salon, fitnes studio, čevljar, varstvo na domu, manjši bar in podobno.

(3) V pritličjih osnovnih stavb območja B, se lahko izvajajo manjše, nemoteče storitvene
dejavnosti kot so: trgovina na drobno, frizer, fotograf, kozmetični salon, fitnes studio,
čevljar, varstvo na domu, manjši bar in podobno.
9. člen
(vrste dopustnih osnovnih in pomožnih stavb)
(1) Na območju A znotraj meje OPPN je dovoljenja gradnja naslednjih stavb:
− 112 Večstanovanjske stavbe;
− 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine;
− 1242 Garažne stavbe;
− 1252 Rezervoarji, silosi in skladišče stavbe (samo kot nezahtevni in enostavni objekti);
− 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
− 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
− 1265 Stavbe za šport;
− 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo zaklonišča in nadstrešnice).
(2) Na območju B znotraj meje OPPN je dovoljenja gradnja naslednjih stavb:
− 111 Enostanovanjske stavbe;
− 1242 Garažne stavbe ter
− 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice).
(3) Na območju C, D in E znotraj meje OPPN gradnja stavb ni dovoljena.
10. člen
(vrste dopustnih gradbeno inženirskih objektov)
Na območju OPPN je dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov, in sicer:
− 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
− 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
− 21530 Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti;
− 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
− 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti (samo manj zahtevni);
− 24110 Športna igrišča;
− 24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška
in druga javna igrišča, javni parki in trgi ter bazen za kopanje) ter
− 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso razvrščeni drugje.
11. člen
(vrste dopustnih drugih gradbenih posegov)
Na območju OPPN je dovoljena gradnja naslednjih drugih gradbenih posegov:
− 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena (od tega samo nasipi, izkopi in odkopi,
utrjene površine, utrjene brežine);
− 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin (ekološki otoki, urbana oprema,
informacijski panoji) ter
− 33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanje okolja.
12. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj pod pogoji tega odloka:
− gradnje novih objektov (novogradnje, prizidave);
− rekonstrukcije objektov;
− odstranitve (rušitve) objektov ali njihovih delov;
− sprememba namembnost in

−

vzdrževanje objektov.

2.3.2 Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja stavb in objektov
13. člen
(lega, velikost ter oblikovanje osnovnih stavb)
(1) Osnovne stavbe se locira znotraj posamezne gradbene parcele območja A in B
upoštevajoč gradbeno mejo, maksimalne tlorisne in vertikalne gabarite, minimalni delež
zelenih površin iz 19. člena tega odloka ter ostale izvedbene pogoje tega odloka.
Upoštevati je potrebno gradbeno linijo, kjer je določena.
(2) Maksimalni tlorisni gabarit:
Območje A: 60 % velikosti gradbene parcele, vključno s površinami pripadajočih pomožnih
objektov;
Območje B: 180 m2 tlorisne površine najbolj izpostavljenega dela posamezne etaže
stavbe.
(3) Maksimalni vertikalni gabarit:
Območje A:
klet (K) + pritličje (P) + 2 x nadstropje (2N) razen pri upokojenskem domu
je dovoljena max. etažnost klet (K) + pritličje (P) + 3 x nadstropje (3N);
Območje B:
stavbe ob dostopni cesti C2 in C5: klet (K) + pritličje (P) + mansarda (M);
stavbe ob dostopni cesti C3: klet (K) + pritličje (P) + nadstropje (N);
(4) Kota pritličja: do 50 cm nad koto urejenega platoja pred glavnim vhodom v stavbo.
(5) Stavbe so v osnovi pravilnih geometrijskih oblik z možnimi manjšimi aneksi. Glede na
predvideno velikost stavbnih mas se predlaga členjenost samih volumnov tako, da se
razbije monotonija objektov v horizontalnih in/ali vertikalnih gabaritih. Oblikovno se lahko
poudari fasado stavbe, kjer se nahaja tudi glavni vhod v stavbo.
(6) Osnovna stavba se oblikuje:
Območje A:
− streha: ravna;
− kritina: primernega materiala glede na tip strehe. Lahko je tudi deloma ali v celoti
zazelenjena;
− fasada:
klasični omet ali različni tipi fasadnih oblog v belih in/ali svetlih pastelnih
tonih ali lesu.
Območje B:
− streha: stavbe ob dostopni cesti C2 in C5: v osnovi simetrična dvokapnica, naklona od
35 do 40 stopinj, smer slemena sever - jug. Manjši deli stavbe kot so vetrolovi,
izzidki, zimski vrtovi, garaže imajo lahko ravno streho;
stavbe ob dostopni cesti C3: ravna;
− kritina: primernega materiala glede na tip strehe. Ravna streha je lahko deloma ali v
celoti zazelenjena;
− fasada: klasični omet ali različni tipi fasadnih oblog v belih in/ali svetlih pastelnih tonih
ali lesu;
− oblikovanje odprtin: strešna okna in/ali ena centralno locirana frčada na strešino.
Streha frčade enaka kot osnovna streha (simetrična dvokapnica) ali ravna.
14. člen
(lega, velikost ter oblikovanje pomožnih stavb)
(1) Pomožne stavbe se locira znotraj posamezne gradbene parcele območja A in B
upoštevajoč faktor zazidanosti ter minimalni delež zelenih površin iz 19. člena tega odloka.
Odmiki od sosednjih parcel morajo biti minimalno 1 m (najbolj izpostavljeni deli pomožne
stavbe). Pri legi pomožnih stavb se gradbena linija interpretira kot gradbena meja (stavba
se gradbene meje dotika ali je odmaknjena v notranjost gradbene parcele).
(2) Maksimalni tlorisni gabarit: pomožne stavbe morajo biti tlorisno podrejene osnovni stavbi.
(3) Maksimalni vertikalni gabarit je pritličje (P).

(4) Kota pritličja: do 20 cm nad raščenim terenom.
(5) Pomožna stavba se oblikuje:
− konstrukcija: zidana, kovinska ali lesena;
− streha: enaka kot osnovna stavba ali ravna. Frčade ali strešna okna niso dovoljeni;
− kritina: enaka kot osnovna stavba oz. primernega materiala glede na tip strehe. Lahko
je tudi deloma ali v celoti zazelenjena;
− fasada: zidana pomožna stavba – enaka fasada kot osnovna stavba.
15. člen
(lega ter oblikovanje gradbeno inženirskih objektov)
(1) Gradbeno inženirski objekti se lahko gradijo na celotnem območju OPPN.
(2) Sončni paneli za lastno proizvodnjo električne energije in/ali pripravo tople vode se
nameščajo na strehe načrtovanih stavb in sicer v ravnini dvokapnih streh ali enokapnih
streh (garažne stavbe in pokrita parkirišča), pri čemer ne smejo presegati slemena ali pa
skriti za parapet (atiko) ravne strehe
(3) Ograje med sosednjimi parcelami so dovoljene žičnate, kovinske ali lesene, vendar
morajo biti transparentne. Ograje se lahko gradijo na parcelni meji s sosednimi zemljišči.
Oporni zidovi višji od 1,0 m so kamniti ali betonski obloženi s kamnito oblogo.
16. člen
(lega in oblikovanje drugih gradbenih posegov)
(1) Drugi gradbeni posegi se lahko izvajajo na celotnem območju OPPN.
(2) Zunanje površine in brežine se maksimalno zatravijo in lahko zasadijo z avtohtonimi
grmovnicami in avtohtonim drevjem. Manipulacijske zunanje površine se asfaltirajo ali
tlakujejo. Manj obremenjene pohodne in manipulativne površne se utrdijo s travnimi
ploščami.
(3) Ekološki otok se hortikulturno uredi (betonski plato z ustreznim odvodnjavanjem ter
ograja).
(4) Urbana oprema se oblikovno poenoti z urbano opremo širšega območja Sevnice.
17. člen
(oblikovanje zelenih površin)
(1) Območje javnih zelenih površin se hortikulturno uredi. Zasadijo se skupine visokoraslega
avtohtonega drevja in grmovnic. Vzdolž javne poti JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje,
mestne ceste LZ 3730641 NHM – Grič – Drožanjska, javne poti JP 594414 Drožanjska –
Dobrava ter dostopne ceste C4 se zasadi enostranski drevored.
(2) Uredijo se sprehajalne poti in postavi urbana oprema (otroška igrala, klopi, koši za smeti,
ekološki otoki in podobno). Sprehajalne poti se izvedejo v naravnih materialih (pesek
različnih granulacij). Višinske razlike v terenu se premoščajo s stopnicami izvedene z
lesenimi pragovi.
(3) V sklopu posamezne gradbene parcele za gradnjo stavb se mora zatraviti minimalno 20%
površin.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
18. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija območja se izvede v skladu z grafično prilogo »B8 Načrt parcelacije«.

(2) Mejne točke gradbenih parcel so opredeljene v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM
(ESRS)).
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
19. člen
(izkoriščenost zemljišča za gradnjo)
(1) Faktor zazidanosti gradbenih parcel za gradnjo stavb mora znašati do 0,6. V zazidano
površino se upošteva tudi površina pomožnih stavb.
(2) V slopu posamezne gradbene parcele mora biti zagotovljeno minimalno 20% zelenih
površin, ki se zatravijo in lahko tudi zasadijo z avtohtono vegetacijo (drevesa, grmičevje).
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV ZA GRADNJO IN
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
20. člen
(skupne določbe)
(1) Na območju OPPN so dopustne novogradnje, odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje
gospodarske javne infrastrukture (GJI) in grajenega javnega dobra, pri čemer se upošteva
funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost
njihovega razvoja.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalne pasove posameznih infrastrukturnih omrežij ter gradnja
novih GJI se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in
vzdrževanja posameznih omrežij, ob upoštevanju tehničnih pogojev upravljavcev
posameznih infrastrukturnih omrežij, podanimi z mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega
mnenja v fazi izdelave projektne dokumentacije. Gradnja se izvaja pod njihovim
nadzorom. V območju varovalnih pasov GJI je brez mnenja ali soglasja upravljavca
prepovedano postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa, dodajati ali odvzemati
zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja globine infrastrukturnega
voda od predpisane ter deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne
objekte.
(3) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi
vodi in v primeru izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode ustrezno
zaščiti.
(4)
21. člen
(javna cesta infrastruktura)
(1) Vzdolž zahodnega roba OPPN poteka javna pot JP 594411 Dobrava – sv. Rok – Brezje,
vzdolž južnega roba pa mestna cesta LZ 3730641 NHM – Grič – Drožanjska. Preko
območja poteka javna pot JP 594414 Drožanjska – Dobrava. Vzdolž vzhodnega roba
OPPN, vendar izven območja, poteka javna pot JP 594416 Drožanjska - za h.št.76-82.
(2) Javna pot JP 594411 Dobrava – sv. Rok – Brezje, lokalna cesta LZ 3730641 NHM – Grič
– Drožanjska in deloma javna pot JP 594414 Drožanjska – Dobrava se rekonstruirajo.
Vozišče se rekonstruira minimalne širine 2 x 2,50 m z enostranskim oz. dvostranskim
pločnikom.
(3) Načrtovane nove dostopne ceste so:
− iz javne poti JP 594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje se izvede dostopna cesta C1 z
obračališčem;
− iz javne poti JP 594414 Drožanjska – Dobrava se izvede dostopna cesta C2 z
obračališčem;

−
−
−

javna pot JP 594414 Drožanjska – Dobrava se nadaljuje v dostopno cesto C3 z
obračališčem;
med dostopno cesto C3 in na vzhodnem delu JP 594414 Drožanjska – Dobrava se
izvede dostopna cesta C4;
iz mestne ceste LZ 3730641 NHM – Grič – Drožanjska se izvede dostopna cesta C5 z
obračališčem.

Vse dostopne ceste se izvedejo minimalne širine 2 x 2,50 m z enostranskim pločnikom.
(4) Če se pri izvedbi javnih prometnic izkaže potreba po izvedbi opornih zidov se le te izvede
v kamnu ali betonske, ki se jih obloži s kamnom. Za opornimi zidovi se izvede ustrezna
drenaža.
(5) Vse javne prometnice se opremijo z javno razsvetljavo.
22. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na območju OPPN poteka javno vodovodno omrežje in sicer vzdolž javne poti JP 594411
Dobrava – Sv. Rok – Brezje ter vzdolž javne poti JP 594414 Drožanjska – Dobrava.
Vzhodno od obravnavanega območja prav tako poteka javno vodovodno omrežje in sicer
vzdolž javne poti JP 594416 Drožanjska – za h.št.76-82.
(2) Vodovod, ki poteka vzdolž JP 594411 in JP 594414 se v sklopu rekonstrukcije javnih
prometnic ustrezno prestavi oz. zaščiti. Vsa dela se izvajajo pod pogoji upravljavca
javnega vodovodnega omrežja.
(3) Za potrebe zagotovitve minimalne vodooskrbe območja se vzdolž internih prometnic
izvede nova trasa javnega vodovoda. Nove trase se navežejo na obstoječe javno
vodovodno omrežje. Iz načrtovane trase javnega vodovodnega omrežja se izvedejo
individualni priključki do posamezne stavbe.
(4) Izvede se javno hidrantno omrežje v sklopu infrastrukturnih koridorjev oz. javnih prometnih
površin.
23. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju ni elektroenergetske infrastrukture, se pa le ta nahaja v njeni neposredni
bližini. Severovzhodno od območja OPPN se nahaja transformatorska postaja (TP) 20/0,4
kV Drožanjska ter podzemni 20 kV in NN elektro vodi.
(2) Za območje OPPN je izdelana strokovna podlaga »Ureditev električnih vodov na območju
OPPN za stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti – zahod«, št. 209/21, april 2021 ter
dopolnitev november 2021, izdelal Elektro Celje d.d.. Strokovna podlaga se upošteva pri
nadaljnjem projektiranju elektroenergetskih vodov na območju predmetnega OPPN.
(3) Zaradi potrebe po večjih odjemnih močeh na odjemnih mestih je načrtovana gradnja nove
transformatorske postaje TP Drožanjska 1. Energija za priključitev načrtovanih stavb se
tako deloma zagotovi iz obstoječe TP Drožanjska, delno pa iz predvidene TP Drožanjska
1.
(4) Predvidena TP Drožanjska 1 se locira v zahodni del območja OPPN nad stavbo za
posebne družbene skupine (dom za starejše osebe). Predvidena transformatorska postaja
bo tipska transformatorska postaja 20/0,4 kV moči do 1 x 1000 kVA. V transformatorsko
postajo se bo namestil transformator nazivne moči, katera bo točno določena v fazi
izdelave projektne dokumentacije. V 20 kV omrežje napajano iz RTP Sevnica se bo
predvidena TP Drožanjska 1 priključila preko predvidenega napajalnega kablovoda, ki se
položi med obstoječo TP Drožanjska in predvideno TP Drožanjska 1. Uporabljeni bodo
enožilni kabli 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2, 20 kV, ki bodo položeni v predvideno
elektro kabelsko kanalizacijo (EKK). Iz obstoječe TP Drožanjska se predvidi 6 (šest) iz

predvidene TP Drožanjska 1 pa 8 (osem) novih NN izvodov za napajanje predvidenih
objektov. V obstoječi TP Drožanjska, bo potrebno pred priključitvijo predvidenih objektov
preurediti nizkonapetostne zbiralnice (zamenjati in dograditi SN in NN stikalne bloke) in
zamenjati obstoječi transformator 160 kVA z večjim do moči 1000 kVA glede na potrebno
priključno moč, katera bo natančneje znana v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(5) Vsi predvideni SN in NN električni vodi se položijo v predvideno elektro kabelsko
kanalizacijo (EKK), ki se izdela iz zaščitnih cevi EPC in GDC Ø 160 mm. V predvideni
elektro kabelski kanalizaciji (EKK) je potrebno predvideti dodatne rezervne cevi za
kasnejšo širitev električnega omrežja.
(6) Iz obstoječe TP Drožanjska in načrtovane TP Drožanjska 1 se izvede javna razsvetljava
vseh javnih prometnic in javnih površin.
24. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Stanovanjska
pozidava, ki se nahaja vzhodno od obravnavanega območja, ima urejen ločen sistem
odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda in padavinskih voda.
(2) Na območju OPPN se zgradi nov ločen sistem odvodnjavanja komunalne odpadne vode
s končno dispozicijo v centralni čistilni napravi mesta Sevnica in padavinske vode s
končno dispozicijo v Drožanjskem potoku.
(3) Komunalne odpadne vode s severnega dela območja OPPN se spelje v obstoječo javno
fekalno kanalizacijo (obstoječ jašek), ki se nahaja v javni poti JP 594414 Drožanjska –
Dobrava, komunalne odpadne vode z južnega dela območja OPPN pa se spelje v
obstoječo javno fekalno kanalizacijo (obstoječ jašek), ki se nahaja v lokalni cesti LZ
3730641 NHM – Grič – Drožanjska .
(4) Čiste padavinske vode s streh stavb se zbira v rezervoarjih deževnice, viške pa se spelje
v Drožanjski potok. Ponikanje ni dovoljeno. Vodo se ponovno uporabi kot sanitarno vodo,
za zalivanje zelenic, pranje vozil, manipulacijskih površin, itd. Izvedejo se maksimalno trije
izpusti v Drožanjski potok in sicer severni del območja se spelje v Drožanjski potok preko
zemljišča parc. št. 573/9, k.o. 1379 Sevnica, južni del območja se spelje v Drožanjski potok
preko zemljišča parc. št. 556/19, k.o. 1379 Sevnica. Sredni del območja, kjer se uredi
dreniranje obstoječega terena, se spelje v Drožanjski potok preko zemljišča parc. št.
556/36, k.o. 1379 Sevnica
(5) Potencialno onesnažene padavinske vode z asfaltnih manipulativnih in prometnih površin
se morajo predhodno očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj, nato pa se lahko
izpustijo v javno kanalizacijo za odvajanje padavinske vode.
(6) Za preprečevanje hipnega odtoka čistih padavinskih in zalednih voda v Drožanjski potok,
se pred izpustom v vodotok izvedejo ustrezni zadrževalniki. Na območju sta načrtovana
dva zadrževalnika. Na vsaki gradbeni parceli se izvedejo tudi objekti za zadrževanje
padavinskih voda s strešin in utrjenih površin. Natančnejši izračuni se izvedejo v fazi
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Iztok prečiščenih padavinskih voda v Drožanjski potok mora biti predviden in izveden tako,
da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov
svetli profil. Iztok mora biti opremljen s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora
biti struga in brežina vodotoka ustrezno zavarovani pred vodno erozijo.
(8) Vsa interna in javna kanalizacija za odvajanje odpadnih voda mora biti grajena vodotesno,
kar izvajalec dokaže z ustreznimi testi.
25. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN ni zgrajenega distribucijskega plinovodnega omrežja, se pa le ta
nahaja v njegovi neposredni bližini in sicer vzhodno od območja, v javni poti JP 594414
Drožanjska – Dobrava in jugovzhodno od območja, v mestni cesti LZ 3730641 NHM –
Grič – Drožanjska .
(2) Nova pozidava se priključi na bližnje obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje ( 110
mm, PE100 SDR1). Možnost priključitve je tudi iz obstoječe distribucijske plinovodne
mreže, ki je zgrajena zahodno od območja OPPN ter severno od bazena (ulica Ob gozdu).
(3) Točko priključitve ter način priklopa načrtovanih stavb na plinovodno omrežje se
natančneje obdela v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(4) Pri gradnji plinovodnega omrežja je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in
normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02,
54/02 in 17/14 – EZ-1) in druge predpise za zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda,
priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave na območju gradnje.
(5) Gradnjo novega plinovodnega omrežja in priključkov lahko izvede le sistemski operater ali
od njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom sistemskega operaterja.
26. člen
(elektronske komunikacije)
(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega
omrežja. Točne trase se določijo z zakoličbo. V fazi izdelave projektne dokumentacije je
treba izdelati ustrezen načrt zaščite in prestavitve ogroženih tras TK omrežja.
(2) Znotraj komunalno prometnega koridorja se predvidi novo telekomunikacijsko omrežje z
navezavi na najbližji TK kabelski jašek TK kabelske kanalizacije ob Drožanjski cesti.
(3) V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
napeljav brez soglasja upravljavca TK omrežja. Nove trase telekomunikacijskih vodov se
izvede kot kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi
jaški in PE-HD cevmi premera 50 mm do posameznih TK omaric na stavbah.
(4) Vrsto prenosnega medija, točno mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale
karakteristike telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe investitorja in v
sodelovanju s predstavnikom upravljavca TK omrežja.
(5) Na območju OPPN je dopustna namestitev mikro bazne postaje in vzpostaviti dostopno
točko kot samostojno elektronsko napravo za mobilne komunikacije v lokalnem
(dostopovnem) komunikacijskem omrežju na stavbah, gradbeno inženirskih objektih in na
ureditvah drugih gradbenih posegov.
27. člen
(odpadki)
(1) Na območju OPPN se v sklopu javnih prometnic ter njihovih obračališč uredijo ekološki
otoki za ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Ekološki otok se opremi z zabojniki za zbiranje vsaj naslednjih vrst odpadkov:
− embalaža in plastika;
− papir in karton ter
− steklo.
(3) Mešani in biološki odpadki se zbirajo v sklopu posamezne gradbene parcele oz. na
ekoloških otokih, v kolikor to določi izvajalec javne službe.
(4) Vse ostale odpadke, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti (objekti za posebne družbene
skupine in objekti za izobraževanje), se zbira ločeno v za to predpisanih zabojnikih /

kontejnerjih. Za praznjenje oz. odvoz le teh poskrbi lastnik oz. upravljavec stavbe, v
sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem ravnanja z odpadki.
(5) Ekološki otok (zbirno mesto) mora ustrezati higienskim tehničnim in požarno-varstvenim
predpisom, imeti mora omogočen pristop za uporabnike in možnost odvoza do
prevzemnega mesta oziroma možnost rednega odvoza ter mora biti na takšnem mestu,
da ne ogroža prometa. Ekološki otok se uredi na betonskem platoju z ustreznim
odvodnjavanjem. Priporoča se, da je ekološki otok (zbirno mesto) zgrajeno v obliki
nadstrešnice, niše ali zidnega boksa, da so posode zavarovane pred zunanjimi
vremenskimi vplivi.
(6) Ekološki otok (zbirno mesto) mora biti od odjemnega mesta kamor se pripelje komunalno
vozilo oddaljeno maksimalno 5 m.
(7) Gradbeni odpadki, ki bodo nastajali v času gradnje, deponije zemljin in viški izkopanega
materiala se odpeljejo na urejeno legalno deponijo, katero določi občina ali upravljavec
komunalnih storitev.
28. člen
(ogrevanje objektov)
Kot glavni vir ogrevanja stavb se uporablja načini, ki temeljijo na obnovljivih virih energije kot
so zemeljski plin, biomasa, sončna energija, fotovoltaična energija ter ostali trajnostni načini
ogrevanja.
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
29. člen
(kulturna dediščina)
(1) Območje OPPN se deloma nahaja v območju arheološkega spomenika Sevnica Naselbina Dobrava I (EŠD 14752) in v območju arheološkega najdišča Sevnica Naselbina Dobrava II (EŠD 30890).
(2) Na območju arheološkega spomenika Sevnica - Naselbina Dobrava I (EŠD 14752) in na
območju arheološkega najdišča Sevnica - Naselbina Dobrava II (EŠD 30890) je potrebno
pred vsemi posegi v zemeljske plasti opraviti predhodne arheološke raziskave. Obseg in
metodologija bosta opredeljeni v kulturnovarstvenih pogojih. Za izvedbo arheološke
raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(3) Na preostalem območju OPPN, ki se nahaja izven obeh arheoloških najdišč, velja splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo
del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
(4) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja
mora o dinamiki gradbenih del obvestiti ZVKDS OE Celje vsaj 10 dni pred pričetkom
zemeljskih del.
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER
OHRANJANJA NARAVE

30. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Območje OPPN ne posega na območje varovanja vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda (vodotesnost
kanalizacije), urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja
gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja varstva voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih
strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba
nemudoma sanirati.
(4) Preprečiti je treba kakršno koli onesnaženje tal, površinskih in podzemnih voda, zlasti z
nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode v
zadostnih količinah.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih in imisijskih koncentracij v
skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo zagotavljati varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in
ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij določenih v veljavnem predpisu.
32. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Vir elektromagnetnega sevanja predstavlja transformatorska postaja, ki je načrtovana ob
javni poti JP594411 Dobrava – Sv. Rok – Brezje ter načrtovane mikro bazne postaje za
mobilne komunikacije v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem omrežju. Naprave oz.
objekti, ki povzročajo elektromagnetno sevanje morajo biti v prostor umeščeni v skladu z
veljavno zakonodajo in na način, da je preprečena prekomerna obremenitev okolja zaradi
elektromagnetnega sevanja.
(2) Za razsvetljavo zunanjih površin gradbenih parcel ter javnih prometnih površin se
uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0% ter
upošteva določene mejne vrednosti na oknih najbližjih objektov z varovanimi prostori,
skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
33. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, območje stanovanjske
zazidave Drožanjska – zahod, spada v II. Stopnjo varstva pred hrupom. Hrup v območjih
ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
(2) Naprave, ki povzročajo hrup (toplotne črpalke, klima naprave in podobno), ki so lahko
posebej moteče predvsem v nočnem času, je potrebno locirati stran od prostorov za
počitek (spalnice, otroške sobe,…).
34. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij
pomembnih za biotsko raznovrstnost.

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
35. člen
(obramba)
Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva zakone s področja obrambe.
36. člen
(varstvo pred poplavami)
(1) Območje ni poplavno ogroženo.
(2) Padavinske vode iz streh stavb ter utrjenih površin se ustrezno zberejo v javni kanalizaciji
za odvodnjavanje padavinskih voda z odvodom v Drožanjski potok, ki se nahaja ca. 170
m vzhodno od območja OPPN.
(3) Morebitni površinski zadrževalniki padavinskih voda se uredijo na način, da ne bo
negativnega vpliva na sosednja območja.
37. člen
(erozijska ogroženost in plazljivost terena)
(1) Zaradi pestre geološke sestave terena, različnih globin do trdne lapornate podlage ter
različnih tipov vodonosnikov na območju OPPN, je treba vsako gradnjo na mikrolokaciji
skrbno načrtovati s prilagojenimi posameznimi gradbeno-tehničnimi rešitvami (npr. način
(globoko/plitvo) in globina temeljenja, podkletitev objektov, varovanje gradbenih jam,
načrtovanje podpornih konstrukcij, odvodnjavanje in dreniranje…). Za vsak posamezen
poseg je treba, že pred pričetkom projektiranja, izvesti podrobnejšo analizo obstoječega
terena oz. izvesti natančne geološko geomehanske raziskave terena, ki bodo podale
natančne pogoje za posege v zemeljska tla, ter zagotavljale stabilnost tal med gradnjo in
po izgradnji objektov.
(2) Za območje so bile izdelane geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave terena.
Izsledki raziskav so povzeti v Geološko geomehanskem poročilu in hidrogeološkem
poročilu z izvedbo predhodnih raziskav za območje OPPN stanovanjska soseska ob
Drožanjski cesti – zahod, št. DN 2006727, marec 2020, izdelal ZRMK ter v
Hidrogeološkem poročilu za OPPN občine Sevnica – stanovanjska soseska ob Drožanjski
cesti – zahod, št. 631-115/2020, maj 2020, izdelal Geološki zavod Slovenije. Obe
strokovni podlagi je potrebno obvezno upoštevati v fazi projektiranja na območju OPPN
oz. pri izdelavi podrobnejših analiz obstoječega terena iz prvega ostavka tega člena.
(3) Med izvedbo zemeljskih del je potrebno zagotoviti stalen geomehanski nadzor, ki spremlja
morebitno spremembo glede dejanske sestave temeljnih tal.
(4) Nadvišanje terena napram sosednjim zemljiščem ni dovoljeno, razen načrtovanega v
OPPN in za zagotavljanje izvedbe predvidene GJI.
38. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri načrtovanju se upošteva veljavna
zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim
standardom za potresno odporno gradnjo.
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju določen projektni pospešek tal
0,225 g.

39. člen
(požarno varstvo)
(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi
o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen odmik ljudi, živali in premoženja; dostopi, dovozi in delovne
površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Preprečitev
širjenja požara na sosednje objekte se zagotovi tako, da upošteva ustrezne odmike od
parcelnih mej in odmike med objekti ali pa se zagotovijo ustrezne protipožarne ločitve.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po javnih
prometnicah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah. V ta namen se radije vseh krivin
dimenzionira za nemoten promet intervencijskih vozil. Za zagotovitev požarne vode se
zgradi hidrantno omrežje.
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV IN DRUGI POGOJI ZA
IZVAJANJE OPPN
40. člen
(etapnost gradnje)
(1) Območje se lahko ureja v posameznih etapah, ki pa morajo predstavljati zaključene celote.
(2) V prvi etapi je za potrebe komunalnega opremljanja območja OPPN potrebno izvesti
dodatne geološke raziskave terena ter določiti ustrezne in učinkovite ukrepe, ki bodo
stabilizirali teren tako, da nova gradnja ne bo imela negativnega vpliva na stabilnost
objektov in na sosednja območja.
(3) Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne
omrežja, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto za zagotovitev funkcioniranje
zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v
posameznih poglavjih ter vsa pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora.
(2) Obveznosti investitorjev:
−

pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora projektantu zagotoviti geološke
in geomehanske raziskave, da bo lahko ustrezno dimenzioniral stavbe, gradbeno
inženirske objekte ter druge gradbene posege;

−

v času gradnje mora zagotoviti geomehanski nadzor ter poskrbeti, da bodo izvedeni
vsi zaščitni ukrepi in da se ne bo povečevala erozijska ogroženost območja;

−

pred pričetkom gradnje mora pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in
vodov gospodarske javne infrastrukture (GJI), ki so tangirani s predmetno gradnjo.

(3) Obveznosti izvajalcev:
−

dolžan je zagotavljati varne dostope do vseh sosednjih območij v času gradnje,
racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet;

−

po končani gradnji mora odstraniti vse začasne objekte ter odvečni gradbeni in izkopani
material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu
zemljišču.
42. člen

(gradnja komunalne opreme)
Opremljanje stavbnih zemljišč z novo gospodarsko javno infrastrukturo se izvede na podlagi
programa opremljanja, ki ga za območje OPPN s posebnim odlokom sprejme občinski svet.
8. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN DRUGIH
TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel v smislu prilagoditve obstoječi
parcelaciji in stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve predpisane s
tem OPPN.
(2) Lokacija TP Drožanjska 1 se lahko spremeni ob soglasju Elektro Celje d.d., vendar mora
biti locirana vzporedno z javno potjo JP 594411 in mora upoštevati določeno gradbeno
linijo. Posledično se lahko spremeni tudi določena gradbena parcela za gradnjo
transformatorske postaje.
(3) Možno je združitev sosednjih gradbenih parcel za gradnjo stavb, s čimer se tudi ustrezno
poveča (združi) gradbena meja in ob pogoju, da ne onemogoči izvedbe načrtovane GJI.
(4) Manjši odmiki od sosednjega zemljišča je možen tam kjer je določena gradbena meja
(GM). Ta odmik ne sme biti manjši kot 2 m upoštevajoč požarne smernice. Za manjši
odmik je potrebno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
(5) Potek načrtovane GJI ter priključevanje stavb na GJI se lahko izvede tudi drugače, kot je
določeno s tem prostorskim aktom, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva
ali ekonomičnega investicijskega vlaganja, prilagoditve obstoječim trasam vodov in naprav
ter pod pogojem, da ni v nasprotju z javnimi interesi. S spremembo se morajo strinjati vsi
upravljavci tangiranih vodov.
(6) Dopustno je tudi odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor gre za
ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter spremembe ne vplivajo na
načrtovano gradnjo stavb in ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta
OPPN.
III. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna
področja.
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV
1.1

NAMEN IZDELAVE ELABORATA EKONOMIKE

Osnovni namen izdelave Elaborata ekonomike je prikaz finančnih posledic, ki jih bo imela izvedba
načrtovanih prostorskih ureditev, kadar bo za to potrebno zgraditi novo ali rekonstruirati obstoječo
komunalno opremo. Kadar bo prostorska ureditev imela učinek tudi na družbeno infrastrukturo, se
prikaže tudi ta. Na ta način naj bi bila tako javnost kot odločevalci pravočasno – t.j. še v fazi sprejemanja
prostorskega akta, pred uradno potrditvijo – informirani o pričakovanih stroških ter finančni vzdržnosti
načrtovane ureditve, s čimer bi bilo odločanje bolj kvalitetno. Elaborat ekonomike sam po sebi ne določa
prostorskih ali infrastrukturnih ureditev, ampak jih zgolj povzema iz obstoječih virov in prikazuje osnovno
komunalno ekonomiko ter ima tako v procesu prostorskega načrtovanja zgolj informativno vlogo.

1.2

ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je krovni pravni akt na področju urejanja prostora, ki se je začel
uporabljati 1. junija 2018 in je nadomestil Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).
Veljavni Zakon o urejanju prostora za pripravo OPN in OPPN uvaja novo obvezno strokovno podlago –
elaborat ekonomike (62. člen, 7. odstavek).
Podrobnejša opredelitev elaborata ekonomike je navedena v 65. členu, ki glasi:
»(1) Skupaj s pripravo OPN in OPPN se pripravi elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN in OPPN
načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:
− komunalno opremo1 in drugo gospodarsko javno infrastrukturo 2 in družbeno infrastrukturo3, ki jo
bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen;
− oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje;

Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih,
ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v
javni lasti (148. člen ZUreP-2).
2 Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih
javnih služb skladno z zakonom ter objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, ki so kot
taki določeni z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni
rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena (3. člen ZUreP-2).
3 Družbena infrastruktura so prostorske ureditve, namenjene izvajanju dejavnosti splošnega pomena,
s katerimi se zagotavljajo dobrine, ki so v javnem interesu (dejavnosti s področja vzgoje in
izobraževanja, znanosti, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture in drugih dejavnosti splošnega
pomena, če je tako določeno z zakonom (3. člen ZUreP-2).
1
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− etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN in OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo
in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.
(2) Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN in OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih
prostorskih ureditev. Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.
(3) Elaborat ekonomike je osnova za pripravo programa opremljanja v skladu s tem zakonom.
(4) Če se na ravni elaborata ekonomike za pripravo OPN zadostno obdelajo vsebine iz prvega odstavka
tega člena tudi za potrebe OPPN, izdelava posebnega elaborata ekonomike zanj ni potrebna.
(5) Minister podrobneje določi vsebino in obliko elaborata ekonomike.«

V skladu s petim odstavkom 65. člena ZUreP-2 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61,
objavljen Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki natančneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike.
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2. OBRAVNAVANO OBMOČJE ZA IZDELAVO ELABORATA EKONOMIKE
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti –
zahod (OPPN-81-15) obsega zemljišča parcel št. 568/1, 570/1, 570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, del
585/4, 589/12, 589/13, 591, 592, 594, 602/1, del 602/2, 655/12, 655/13, del 663/3, 663/4, 669/3, del
1511/3, del 1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556, vse parcele v k.o. Sevnica (1379).
Površina območja OPPN je ca. 9 hektara.
Območje stanovanjske soseske Drožanjska – zahod je vpeto med javno cesto JP594411 Dobrava – sv.
Rok – Brezje na zahodni strani, na obstoječo stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti na vzhodni
strani, na lokalno zbirno cesto LK373091 NHM – Grič – Drožanjska na južni strani ter kmetijskimi
zemljišči in individualno pozidavo na severni strani.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov: Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine Sevnica. 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. OŠ Ana Gale Sevnica (šola za otroke s posebnimi potrebami) je trenutno locirana v samem
središču Sevnice, vendar je v zelo slabem stanju in je po mnenju strokovnjakov edina rešitev izgradnja
nove šole. 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).
Zaradi navedenega se na območju OPPN Drožanjska zahod v prostor umešča:
- območje A: dom upokojencev, šola, oskrbovana stanovanja, večstanovanjske stavbe;
- območje B: enostanovanjske stavbe;
- območje C: zelene površine, sprehajalne poti, urbana oprema;
- območje D: zadrževalniki hipnega odtoka in izpust padavinskih voda ter transformatorska postaja;
- območje E: javne prometne površine. Rekonstruira se JP594411 ter LK373091. JP594414 se
rekonstruira in se naveže na novo cesto C3. Izvedejo se nove javne prometnice C1, C2, C3, C4 in C5,
ki bodo služile za dostope do načrtovanih stavb. Slepe ulice se zaključijo z obračališči.
Na območju OPPN je načrtovana gradnja gospodarske javne infrastrukture (vodovod, ločen
kanalizacijski sistem, elektrika, plinovod in telekomunikacijsko omrežje). Za preprečitev hipnega odtoka
padavinskih voda se izvedejo ustrezni zadrževalniki.
Območje se opremi z ekološkimi otoki.
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3. KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA
INFRASTRUKTURA
3.1

POVZETEK KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GJI, KI JO JE TREBA DOGRADITI
ALI NA NOVO ZGRADITI

Za potrebe normalnega funkcioniranja obravnavanega območja, bo potrebna razširitev in/ali
rekonstrukcija obstoječe gospodarske javne infrastrukture. Vse novogradnje, rekonstrukcije,
prestavitve, ukinitve GJI se bodo izvajale pod nadzorom in v skladu s pogoji upravljavca posameznega
infrastrukturnega voda oz. javnega dobra.
Individualni priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture niso del javne komunalne
opreme in stroške le-teh nosi investitor, zato podrobnejša obravnava le-teh v Elaboratu
ekonomike ni obdelana. V elaboratu ekonomike so zajeti le stroški izgradnje gospodarske javne
infrastrukture.
Za območje so bile izdelane geološko geomehanske raziskave, ki so na območju določile
geološko prelomnico. V pasu prelomnice se pozidava odsvetuje. V elaboratu ekonomike ni zajet
strošek dodatnih geoloških raziskav in strošek morebitne sanacije ali izvedbe stabilizacijskih
ukrepov obstoječega terena, ki bi jih bilo potrebno izvesti zaradi načrtovane pozidave.
V nadaljevanju so podane rešitve glede potrebne komunalne opreme in druge gospodarske javne
infrastrukture, ki je načrtovana z OPPN Drožanjska zahod.
Načrtovane so naslednje ureditve:
Prometna ureditev

Predvidena je rekonstrukcija in gradnja novih javnih prometnic v skupni
dolžini ca. 1464 m. Minimalni karakteristični profil prometnic je vozni pas (2
x 2,50 m) + enostranski pločnik (1,50 m).
− Rekonstrukcija JP594411 Dobrava – sv. Rok – Brezje v dolžini ca. 320m
− Rekonstrukcija LK373091 NHM – Grič – Drožanjska v dolžini ca. 286 m
− Rekonstrukcija JP594414 Drožanjska – Dobrava v dolžini ca. 160 m
− Novogradnja ceste C1 z obračališčem v dolžini ca. 95 m
− Novogradnja ceste C2 z obračališčem v dolžini ca. 115 m
− Novogradnja ceste C3 z obračališčem v dolžini ca. 169 m
− Novogradnja ceste C4 v dolžini ca. 69 m
− Novogradnja ceste C5 z obračališčem v dolžini ca. 250 m

Krajinska ureditev

Načrtovana je ureditev javnih zelenih površin v sklopu katerih se načrtuje
ureditev sprehajalnih poti ter urbane opreme. Območje se zatravi in zasadi
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z avtohtonim visokoraslim drevjem. Vzdolž treh glavnih prometnic in pešpoti
se zasadi drevored.
− Čiščenje in zatravitev javnih zelenih površin v velikosti ca. 22000 m2
− Zasaditev avtohtonega visokoraslega drevja na območju javnih zelenih
površin (ca. 140 dreves)
− Zasaditev drevoreda ob JP594411 Dobrava – sv. Rok – Brezje (ca. 30
dreves)
− Zasaditev drevoreda ob LK373091 NHM – Grič – Drožanjska (ca. 30
dreves)
− Zasaditev drevoreda ob JP594414 Drožanjska – Dobrava in C4 (ca. 20
dreves)
− Zasaditev drevoreda ob pešpoti v vzhodnem delu območja (ca. 10
dreves)
− Mreža peščenih pešpoti v dolžini ca. 570 m
− Postavitev klopi (6 kom)
− Postavitev košev za smeti (6 kom)
Vodovodno omrežje

− Za napajanje poslovne cone z vodovodom se izvede nadgradnja
obstoječega omrežja v dolžini ca. 1040 m;
− Predvidena je rekonstrukcija primarnega vodovoda vzdolž JP594411
Dobrava – sv. Rok – Brezje v dolžini ca. 350 m;
− Izvede se sedem hidrantov.

Elektroenergetsko
omrežje

− Na območju ni zadostnih kapacitet električne energije za priključitev
predvidenih objektov. Glede na to se predvidi transformatorska postaja
z možnostjo vgradnje transformatorja moči 1000 kVA. Predvidena
transformatorska postaja bo zunanjih dimenzij dolžine 4590 mm, širine
2640 mm in višine 2630 mm. Transformatorska postaja sega še v zemljo
približno 1000 mm;
− Predvidena transformatorska postaja TP Drožanjska 1, se bo v SN 20
kV distribucijsko omrežje priključila preko predvidenega napajalnega
kablovoda, kateri se položi med obstoječo TP Drožanjska in predvideno
TP Drožanjska 1. Uporabljeni bodo enožilni kabli 3 x NA2XS(F)2Y 1 x
150/25 mm2, 20 kV, ki bodo v celoti položeni v predvideno elektro
kabelsko kanalizacijo (EKK).
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− Nizkonapetostni izvodi iz obstoječe TP Drožanjska: Predvideni NN kabli
0,4 kV, izvodi od št. I06 do I010, se položijo v predvideno elektro
kabelsko kanalizacijo (EKK) med obstoječo TP Drožanjska in
predvidenimi elektro prostori v objektih ter razdelilno merilnimi omarami
(RO, PMO, PRMO). Izvodi se izvedejo s kabli tipa NAY2Y-J 4 x 150
mm2, zaključeni s kabelskimi zaključki, kateri se priključijo na NN
varovalne letve obstoječe TP Drožanjska.
− Nizkonapetostni izvodi iz predvidene TP Drožanjska 1: Predvideni NN
kabli 0,4 kV, izvodi od št. I01 do I09, se položijo v predvideno elektro
kabelsko kanalizacijo (EKK) med prevideno TP Drožanjska 1 in
predvidenimi elektro prostori v objektih ter razdelilno merilnimi omarami
(RO, PMO, PRMO). Izvodi se izvedejo s kabli tipa NAY2Y-J 4 x 240
mm2 in NAY2Y-J 4 x 150 mm2, zaključeni s kabelskimi zaključki, kateri
se priključijo na NN varovalne letve predvidene TP Drožanjska 1.
− Vsi predvideni NN kabli se v celoti uvedejo v predvideno elektro
kabelsko kanalizacijo, s čimer se mehansko zaščitijo. Odmik
predvidenih NN kablov od predvidenih objektov znaša vsaj 1,0 m, kar je
več od predpisanega minimalnega odmika 1,0 m. V večstanovanjskih
objektih ni dovoljenega polaganja NN kablov po kabelskih policah.
− Izvedba priključnih NN kablov za napajanje predvidenih objektov:
Položitev priključnih NN kablovodov za napajanje predvidenih objektov
od obstoječe TP Drožanjska in predvidene TP Drožanjska 1 do elektro
prostorov v objektih in razdelilnih merilnih omaric (RO, PMO, PRMO) je
predvideno po novi elektro kabelski kanalizaciji (EKK), s pripadajočimi
elektro kabelskimi jaški (EKJ). Glede na predvideno priključno moč
posameznih sklopov objektov, se predvideva položitev NN kablovodov
NAY2Y-J 4x150 mm2 ali NAY2Y-J 4x240 mm2. Investitor bo za vsako
predvideno večstanovanjsko stavbo imel po eno priključno mesto.
Javna razsvetljava

− Javne prometnice se opremi z javno razsvetljavo, ki se bo napajala iz
nove TP Drožanjska 1, ki bo v lasti Elektro Celje. Dolžina javne
razsvetljave je ca. 1310 m.

Odpadne vode

− Za odvod komunalne odpadne vode se izvede nova trasa v dolžini ca.
1270 m z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje s končno
dispozicijo v ČN Sevnica.
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Za odvod padavinskih voda se izve nova padavinska kanalizacija s tremi
izpusti v Drožanjski potok, dvema zadrževalnikoma ter enim območjem
dreniranja.
− Padavinska kanalizacija brez izpustov v dolžini ca. 1470 m;
− Zadrževalnik 1 (volumen 504 m3);
− Ureditev območja dreniranja v sklopu javnih zelenih površin v velikosti
ca. 300 m2;
− Zadrževalnik 2 (volumen 461 m3);
− Izpust 1 (iz Z1) v Drožanjski potok v dolžini ca. 163 m;
− Izpust 2 (iz območja dreniranja) v Drožanjski potok v dolžini ca. 238 m;
− Izpust 3 (Z2) v Drožanjski potok v dolžini ca. 320 m:
− Izvedejo se tri izpustne glave v Drožanjski potok.

Plinovodno omrežje

− Načrtovana je nadgradnja obstoječega omrežja v dolžini ca. 1070 m.

Elektronske

− Načrtovana je dograditev obstoječega TK omrežja v dolžini ca. 1360 m.

komunikacije
Odpadki

3.2

− V sklopu javnih površin se uredijo trije ekološki otoki.

OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO, DRUGO GJI IN
JAVNO DOBRO

Ocena stroškov izgradnje komunalne opreme je bila narejena na podlagi prostorskega akta in tam
navedenih določil glede infrastrukturne zasnove. Cene so podane brez DDV.
Ocena stroškov GJI
Komunalna oprema in druga GJI

Okvirna količina

Okvirna cena

(m ali m2 ali
kom)

(EUR/m ali
EUR/kom)

7.320 m2

90 EUR/m2 (vozišče širine 2
x 2,5 m)

658.800 EUR

1464 m

75 EUR/m2 (enostranski
pločnik 1,50m)

109.800 EUR

22000 m2

20 EUR/m2

440.000 EUR

Zasaditev
avtohtonega
visokoraslega drevja na območju
javnih zelenih površin

140 kom

80 EUR/kom

11.200 EUR

Zasaditev drevoreda

90 kom

380 EUR/kom

34.200 EUR

Javne prometnice v dolžini ca.
1464 m

Čiščenje in zatravitev
zelenih površin

javnih

EUR/m2

ali

Okvirni skupni strošek
(EUR)
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Peščene pešpoti

570 m

80 EUR/m

Klopi

6 kom

600 EUR/kom

3.600 EUR

Koši za smeti

6 kom

400 EUR/kom

2.400 EUR

Novo vodovodno omrežje

1040 m

200 EUR/m

208.000 EUR

Rekonstrukcija obstoječega
primarnega vodovoda

350 m

200 EUR/m

70.000 EUR

Nadzemni hidrant

7 kom

2.500 EUR/kom

17.500 EUR

Nova TP

1 kom

Ocena vrednosti investicije
povzeta
iz
strokovne
podlage
elektrifikacije
območja

80.000 EUR

Izgradnja 20 kV KB za napajanje
nove TP in razvod 0,4 kV omrežja
iz nove TP

/

Ocena vrednosti investicije
povzeta
iz
strokovne
podlage
elektrifikacije
območja

73.327 EUR

Javna razsvetljava javnih
prometnic

1310 m

80 EUR/m

104.800 EUR

Nova kanalizacija za odvajanje
odpadnih voda

1270 m

175 EUR/m

222.250 EUR

Nova padavinska kanalizacija

1470 m

220 EUR/m

323.400 EUR

Ureditev dreniranja

300 m2

60 EUR/m2

18.000 EUR

Izvedeta se dva zadrževalnika
volumna (Z1 in Z2)

504 m3

25.200 EUR/kom

25.200 EUR

461 m3

23.050 EUR/kom

23.050 EUR

Izpust 1

163 m

220 EUR/m

35.860 EUR

Izpust 2

238 m

220 EUR/m

52.360 EUR

Izpust 3

320 m

220 EUR/m

70.400 EUR

Izpustne glave v Drožanjski potok

3 kom

20.900 EUR/kom

62.700 EUR

Nova plinovodna veja

1070 m

180 EUR/m

192.600 EUR

Nova trasa elektronskih
komunikacij (TK)

1360 m

80 EUR/m

108.800 EUR

Ekološki otok

3 kom

9.880 EUR/kom

SKUPAJ

45.600 EUR

29.640 EUR
3.023.487 EUR

Ocena stroškov izdelave projektne dokumentacije GJI
Izdelava projektne dokumentacije
za GJI
(ca. 3 % od celotne investicije)
SKUPAJ

91.000 EUR
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Ocena stroškov nakupa zemljišč javnega dobra
Javno dobro

Kvadratura
zemljišča (m2)

Okvirna cena
(EUR/m2)

zemljišča

Skupni strošek nakupa
zemljišč (EUR)

Javne prometnice

17.240 m2

40 EUR/m2

689.600 EUR

Javne zelene površine

22.160 m2

40 EUR/m2

886.400 EUR

Zadrževalnik 1

1.374 m2

40 EUR/m2

54.960 EUR

Zadrževalnik 2

892 m2

40 EUR/m2

35.680 EUR

89 m2

40 EUR/m2

3.560 EUR

191 m2

40 EUR/m2

7.640 EUR

Izpust
Transformatorska postaja
SKUPAJ

41.857 m2

1.674.280 EUR

Opomba: Pri določitvi kvadrature zemljišč javnega dobra ni upoštevano že pridobljeno lastništvo (npr.:
del zemljišč javnih prometnic je že javno dobro).
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VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GJI

Viri financiranja za načrtovano vlaganje v gospodarsko javno infrastrukturo se lahko zagotovijo v
proračunu občine ali pa za medsebojnim dogovorom med investitorjem, upravljavcem in / ali občino. Z
urbanistično pogodbo se lahko določi, da mora investitor vse ali del, v občinskem podrobnem
prostorskem načrtu določenih gradenj, izvesti v določenem roku po njegovi uveljavitvi, ali da mora
zgraditi v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določene objekte, ki so namenjeni v javno korist
oziroma, da mora v določenem roku zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo na
območju občinskega podrobnega načrta v skladu s programom opremljanja.
Kadar se z urbanistično pogodbo določi, da mora investitor načrtovane prostorske ureditve zgraditi
objekte, ki so v javno korist ali opremiti območje s komunalno infrastrukturo, lahko investitor ta dela odda
izvajalcu po predpisih o javnih naročilih.
Če urbanistična pogodba zajema finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina,
se obremenitve lahko odštejejo investitorju od predpisanih dajatev občini, kar se določi s to pogodbo.
Prav tako je možno sredstva pridobiti iz raznih evropskih skladov.
Komunalna oprema in druga GJI ter javno dobro

Vir financiranja

Javne prometnice v dolžini ca. 1464 m

Občina Sevnica

658.800 EUR

Čiščenje in zatravitev javnih zelenih površin

Občina Sevnica

440.000 EUR

Zasaditev avtohtonega visokoraslega drevja na
območju javnih zelenih površin

Občina Sevnica

11.200 EUR

Zasaditev drevoreda

Občina Sevnica

34.200 EUR

Peščene pešpoti

Občina Sevnica

45.600 EUR

Klopi

Občina Sevnica

3.600 EUR

Koši za smeti

Občina Sevnica

2.400 EUR

Novo vodovodno omrežje

Občina Sevnica

208.000 EUR

Občina Sevnica

70.000 EUR

Nadzemni hidrant

Občina Sevnica

17.500 EUR

Nova TP

Elektro Celje

80.000 EUR

Izgradnja 20 kV KB za napajanje nove TP in
razvod 0,4 kV omrežja iz nove TP

Elektro Celje

73.327 EUR

Javna razsvetljava javnih prometnic

Občina Sevnica

104.800 EUR

Nova kanalizacija za odvajanje odpadnih voda

Občina Sevnica

222.250 EUR

Nova padavinska kanalizacija

Občina Sevnica

323.400 EUR

Ureditev dreniranja

Občina Sevnica

18.000 EUR

Izvedeta se dva zadrževalnika volumna

Občina Sevnica

48.250 EUR

Občina Sevnica

35.860 EUR

Rekonstrukcija
vodovoda

obstoječega

primarnega

Okvirni skupni strošek
(EUR)

(Z1 in Z2)
Izpust 1
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Izpust 2

Občina Sevnica

52.360 EUR

Izpust 3

Občina Sevnica

70.400 EUR

Izpustne glave v Drožanjski potok

Občina Sevnica

62.700 EUR

Nova plinovodna veja

Upravljavec (JP Plinovodi Sevnica)

192.600 EUR

Nova trasa elektronskih komunikacij (TK)

Upravljavec (Telekom)

108.800 EUR

Ekološki otok

Občina Sevnica

29.640 EUR

Nakup zemljišča javnega dobra

Občina Sevnica

1.666.640 EUR

Nakup zemljišča za TP

Elektro Celje

Strošek izdelave projektne dokumentacije

Občina Sevnica

SKUPAJ

Oznaka
investitorja

91.000 EUR
4.788.767 EUR

Vir financiranja
Občina Sevnica

Okvirni
skupni
strošek (EUR)
4.326.400 EUR

Elektro Celje

160.967 EUR

Upravljavec (Plinovodi d.o.o. oz. Komunala Sevnica)

192.600 EUR

Upravljavec (Telekom)

108.800 EUR

SKUPAJ

3.4

7.640 EUR

4.788.767 EUR

ETAPNOST IZVEDBE DOGRADITVE ALI GRADNJE NAČRTOVANE KOMUNALNE
OPREME IN DRUGE GJI

Območje se lahko ureja v posameznih etapah, ki pa morajo biti zaključene celote.

13

verzija: SPK_01

© Copyright Savaprojekt d.d.

4. DRUŽBENA INFRASTRUKTURA
4.1

POVZETEK DRUŽBENE INFRASTRUKTURE, KI JO JE TREBA DOGRADITI ALI NA
NOVO ZGRADITI

Na območju stanovanjske zazidave Drožanjska zahod ni izdelanih idejnih zasnov za načrtovane stavbe,
zato je v nadaljevanju podana ocena predvidene kapacitete območja. Glede na dovoljeno dopustno
velikost načrtovanih stavb je ocenjeno število stanovalcev in zaposlenih naslednje:
o

Upokojenski dom: 180 oskrbovancev in 50 zaposlenih;

o

OŠ Ane Gale: 108 učencev in 32 zaposlenih;

o

Oskrbovana stanovanja (2 enote): 21 oseb/enoto

o

Večstanovanjska stavba (5 enot): 48 oseb/enoto

o

Individualna stanovanjska pozidava (19 enot): 4 osebe/enoto;

Ocenjuje se, da bo na območju stanovanjske zazidave pri polni zasedenosti, zaposlitev dobilo ca. 82
oseb. Na območju bo ca. 295 novih stanovalcev. Od tega bo ca. 105 otrok. Ocenjujemo, da bo 33%
otrok predšolskih (35 otrok), 33% osnovnošolskih (35 otrok) in 33% srednješolskih otrok (35 otrok). To
pomeni, da bo potrebno zagotoviti 3 nove oddelke v vrtcu in 2 oddelka v osnovni šoli. Otroci srednje
šole obiskujejo v Celju, Brežicah in bližnjih sosednjih občinah.
Vrtec Sevnica: V Sevnici deluje Centralni vrtec Ciciban s 15 oddelki in enota Kekec s 6 oddelki.
Centralni vrtec je bil v lanskem letu prenovljen in razširjen. Ker se število vpisanih otrok z leti zmanjšuje,
širitev kapacitet vrtca ni potrebna.
Osnovna šola Sevnica: Občina Sevnica trenutno ne razpolaga s podatki o potrebni razširitvi osnovne
šole Sevnica. Osnovna šola Sevnica ima 31 oddelkov in ker se število vpisanih otrok z leti zmanjšuje,
širitev kapacitet osnovne šole ni potrebna.
Zdravstvena oskrba Sevnica: Zaradi povečanja števila prebivalcev, ki jih predvideva OPPN
Drožanjska zahod se bo povečala tudi potreba po zdravstvenih storitvah v občini. V Sevnici obratuje
Zdravstveni dom Sevnica z desetimi ambulantami za družinsko in splošno medicino, dvema
pediatričnima ambulantama, eno ginekološko ambulanto in petimi zobozdravstvenimi ambulantami. Del
teh zdravstvenih dejavnosti se je razširila tudi v stavbo HTC Sevnica.
Za Zdravstveni dom Sevnica se trenutno pripravlja podrobni prostorski načrt (SD OPPN) za povečanje
kapacitet, zato dodatne aktivnosti v zvezi s širitvijo zdravstvenih storitev zaradi nove stanovanjske
zazidave Drožanjska zahod niso potrebne.

4.2

OCENA STROŠKOV INVESTICIJ V DRUŽBENO INFRASTRUKTURO

Za navedene posege v družbeno infrastrukturo ni izdelanih investicijskih projektov na podlagi katerih bi
lahko navedli oceno stroškov investicij.
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VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ V DRUŽBENO INFRASTRUKTURO

Viri financiranja v družbeno infrastrukturo se zagotovijo v okviru občinskega proračuna, iz sredstev
evropskih skladov in/ali z javno – zasebnim partnerstvom.
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5. VIRI
Pri izdelavi elaborata ekonomike so bili uporabljeni naslednji viri:
− Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr.,
57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22 – popr.);
− Pravilnik o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19) ter
− Občinski podrobni prostorski načrt Drožanjska zahod.

6. GRAFIČNE PRILOGE
001

Prikaz obstoječe in načrtovane posamezne vrste komunalne opreme, druge gospodarske javne
infrastrukture ter družbene infrastrukture z opredelitvijo etapnosti - glej grafične priloge OPPN.
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A. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN ZA
STANOVANJSKO SOSESKO OB
DROŽANJSKI CESTI – ZAHOD
(OPPN-81-15)
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN
(avgust 2019, dopolnitev: september 2020)

SKLEP O PRIPRAVI OPPN
(Uradni list RS št. 53/19)
ODLOČBA MOP-a O POTREBNI IZDELAVI CELOVITE
PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE ZA OBMOČJE OPPN
(odl. št. 35409-301/2020/5 z dne 7.1.2021)

VKLJUČITEV NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI
(julij 2021)

OSNUTEK OPPN
(oktober 2021)

(PRVA) MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(november 2021 – marec 2022)

DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN
(marec 2022)

JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA OSNUTKA
(
OPPN

JAVNA
OBRAVNAVA

(22.3.2022 – 21.4.2022)

(13. april 2022)

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV
Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA
(pripomb in predlogov javnosti ni bilo)

PREDLOG OPPN

B. RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in
izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov: Doma
upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole
Ana Gale Sevnica in Občine Sevnica. 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. OŠ Ana
Gale Sevnica (šola za otroke s posebnimi potrebami)
je trenutno locirana v samem središču Sevnice, vendar
je v zelo slabem stanju in je po mnenju strokovnjakov
edina rešitev izgradnja nove šole. 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).
C. OBMOČJE OPPN
Območje načrtovanih ureditev je velikosti ca. 9 ha in
zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 568/1, 570/1,
570/3, 570/4, 584/2, 584/3, 584/4, del 585/4, 589/12,
589/13, 591, 592, 594, 602/1, del 602/2, 655/12,
655/13, del 663/3, 663/4, 669/3, del 1511/3, del
1511/4, 1511/5, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 2555 in 2556,
vse k.o. Sevnica (1379).
Območje stanovanjske soseske Drožanjska – zahod je
vpeto med javno cesto JP594411 Dobrava – sv. Rok –
Brezje na zahodni strani, na obstoječo stanovanjsko
sosesko ob Drožanjski cesti na vzhodni strani, na
mestno zbirno cesto LZ 373641 NHM – Grič –
Drožanjska na južni strani ter kmetijskimi zemljišči in
individualno pozidavo na severni strani.
Obstoječi teren pada iz smeri zahoda proti vzhodu.

(junij 2022)

(DRUGA) MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
(julij – avgust 2022)

USKLAJEN PREDLOG OPPN
(avgust 2022)

OBRAVNAVA IN SPREJEM NA OBČINSKEM SVETU
(Občinski svet Občine Sevnica dne 21.9.2022)

Slika: prikaz območja na orto-foto posnetku
OBJAVA SPREJETEGA ODLOKA
(…)

V Občinskem prostorskem načrtu občine Sevnica je
območje OPPN po namenski rabi opredeljeno kot
stanovanjske površine (SS) in površine cest (PC).

Pripravljavec in
naročnik:
Izdelovalec:

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19a
8290 Sevnica
SAVAPROJEKT družba za
razvoj, projektiranje,
konzalting, inženiring d.d.
Krško,
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Slika: prikaz namenske rabe iz OPN občine Sevnica
D. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV
Območje je razdeljeno na pet območij in sicer:
- območje A: umesti se dom upokojencev, šola,
oskrbovana stanovanja, večstanovanjske stavbe;
- območje B: umestijo se enostanovanjske stavbe;
- območje C: uredijo se zelene površine, sprehajalne
poti, urbana oprema;
- območje D: uredijo se zadrževalniki hipnega odtoka
in izpust padavinskih voda ter trans. postaja;
- območje E: uredijo se javne prometne površine.
Rekonstruira se JP594411, LZ373641 ter
vzdrževalna pot. JP594414 se rekonstruira in se
naveže na novo cesto C3. Izvedejo se nove javne
prometnice C1, C2, C3, C4 in C5, ki bodo služile za
dostope do načrtovanih stavb. Slepe ulice se
zaključijo z obračališči.
Stavbe na območju A se dovolijo višine max. K+P+2
oz. K+P+3, stavbe na območju B pa višine max.
K+P+M. Velikost stavb na območju A se določi na
podlagi faktorja zazidanosti (FZ: 0,6) oz. max. 180 m2
za pozidavo na območju B. Minimalni odmik od
sosednje parcelne meje je 4 m (GP28 je odmik min.
1m). 20% parcele more biti zatravljene.
V sklopu posamezne parcele za gradnjo stavbe je
možna postavitev pomožnih objektov.
Območje se opremi z javno gospodarsko
infrastrukturo. Načrtovana je izgradnja:
- nove transformatorske postaje iz katere se izvedejo
NN elektro priključki do posamezne stavbe ter javna
razsvetljava;
- ločenega kanalizacijskega sistema (fekalna in
meteorna kanalizacija) s končno dispozicijo v ČN
Sevnica oz. Drožanjskem potoku;
- javnega vodovodnega ter hidrantnega omrežja;
- plinovodnega omrežja ter
- omrežja elektronskih komunikacij (optika).
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica

Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) lokalne skupnosti oz. občine pomeni
dolgoročno načrtovan razvoj občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim
razvojem. Pomeni, ne samo odločilnega koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in
izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. LEK je torej dokument, ki občino in njene
prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in
rabi energije, energetskim rekonstrukcijam, nizko energijskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu
ravnanju z energenti in energijo, uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE), poviševanju
energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov energije (OVE).
Odgovorni na občini (župan in občinska uprava ter energetski upravljavec-manager) kakor tudi
odgovorni v bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje
energetskega razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in
osnova za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega
razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako
področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in
regionalnega razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje
energijskih stroškov, emisij toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje
z lokalnimi energijskimi obnovljivimi in neobnovljivimi viri.
V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi ključni akterji, kot so vodje
oddelkov za okolje in prostor, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji javnih zavodov,
občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v občini, predstavniki obrti in malih
podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi
prizadeti še dolžnost osveščanja svojih sodelavcev in prebivalstva.
Občina Sevnica je v letu 2012 sprejela Lokalni energetski koncept Občine Sevnica.
Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 60/2019) je potrebno LEK
sprejeti na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z akcijskimi načrti spremenijo cilji in
ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
Občina Sevnica je imenovala delovno skupino, ki je večkrat sodelovala z izdelovalcem pri
pripravi predloga LEK.
Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo soglasje o skladnosti predloga Lokalni energetski koncept
občine Sevnice.
Odbor za okolje in prostor je na 26. redni seji v torek 13.9.2022 obravnaval in potrdil predlog
Lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica in Občinskemu svetu Občine Sevnica
predlaga, da predlog obravnava in sprejme.
Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.
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UVOD
Energetski koncept lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovan razvoj občine na
energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne samo odločilnega koraka k
pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike. Lokalni
energetski koncept (LEK) je torej dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu
oblikovanju in vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskim rekonstrukcijam,
nizko energijskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo, uvajanju ukrepov
učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov
energije (OVE). Odgovorni na občini (župan in občinska uprava ter energetski upravljalec-manager)
kakor tudi odgovorni v bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje
energetskega razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova
za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako
področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in regionalnega
razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij
toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi
obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi
ključni akterji, kot so vodje oddelkov za naložbe, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji javnih
zavodov, občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v občini, predstavniki obrti in malih
podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še
dolžnost osveščanja svojih sodelavcev in prebivalstva.

Uporabljene kratice
V tem LEK-u smo uporabljali sledeče kratice:
AN URE
akcijski načrt za energetsko učinkovitost
AN OVE
akcijski načrt za obnovljive vire energije
AN sNES
akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe
EU
Evropska unija
EZ-1
Energetski zakon
PURES
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
RS
Republika Slovenija
EPBD
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb
MZI
Ministrstvo za infrastrukturo
OP PM10
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci
velikosti manj kot 10 mikrometra
DDV
davek na dodano vrednost
DOLB
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
ELKO
ekstra lahko kurilno olje
JR
javna razsvetljava
PM
trdni delci
LB
lesna biomasa
LEA
lokalna energetska agencija
LEK
lokalni energetski koncept
LN
lokacijski načrt
MZI
Ministrstvo za infrastrukturo
MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
OPN
občinski prostorski načrt
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OPPN
OVE
SODO
SOPO
SPTE
SSE
HE
SURS
TGP
TČ
UNP
URE
OVE
ZP
CNG
LPG
Prm
Sm3
TSV
EE
ZO
OP
NDRS
SDRS

občinski podrobni prostorski načrt
obnovljivi viri energije
sistemski operater distribucijskega omrežja
sistemski operater prenosnega omrežja
soproizvodnja toplotne in električne energije
sprejemniki sončne energije
hidro elektrarna
Statistični urad Republike Slovenije
toplogredni plini
toplotna črpalka
utekočinjen naftni plin
učinkovita raba energije
obnovljivi viri energije
zemeljski plin
stisnjen zemeljski plin
utekočinjen naftni plin
prostorninski meter (merska enota, ki se uporablja za zložena drva)
Standardni kubični meter (količinska mera za plin)
topla sanitarna voda
električna energija
zagotovljen odkup
obratovalna podpora
nespremenljivi del referenčnih stroškov
spremenljivi del referenčnih stroškov

Definicija izrazov
Za lažje razumevanje tega lokalnega energetskega koncepta podajamo definicije sledečih izrazov:
• Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več
lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče oskrbe z
energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne
energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Izraz »lokalni energetski koncept« je uvedel
energetski zakon, sicer je pa to sinonim za izraz »občinska energetska zasnova«, ki se prav tako
uporablja. V nadaljevanju besedila bo uporabljen izraz »lokalni energetski koncept«.
• Akcijski načrt je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe OVE za obdobje
veljavnosti LEK. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski načrt ter finančni načrt. V načrtu aktivnosti
se na kratko opredeli posamezna aktivnost, ter odgovorni za izvedbo. V finančnem načrtu se
opredeli načrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem načrtu se časovno opredeli
izvajanje posamezne aktivnosti.
• Lokalna energetska agencija (v nadaljevanju LEA) je pravna oseba, ki je zadolžena za promocijo
in pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih virov energije
na določenem zaokroženem območju. Na območjih, ki so pokrita z LEA, le-ta prevzame
izvajanje LEK-a.
• Občinski energetski upravljavec je odgovorna oseba v lokalni skupnosti, ki je določena kot
nosilec izvajanja akcijskega načrta LEK, če v samoupravni lokalni skupnosti ni lokalne
energetske agencije.
• Glavni nosilec izvajanja LEK-a je oseba/institucija, ki je odgovorna za izvajanje ukrepov,
predlogov in projektov, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu tega koncepta, ko je le-ta izdelan.
To je lokalna energetska agencija ali občinski energetski upravljavec.
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Usmerjevalna skupina je skupina, ki pripravlja LEK, v kolikor ga lokalna skupnost pripravlja
sama, oziroma skupina, ki usmerja dela, če lokalna skupnost za izdelavo LEK sklene pogodbo z
zunanjim izvajalcem.
Koordinator projektov OVE in URE: oseba iz samoupravne lokalne skupnosti, ki je zadolžena
za pomoč lokalni energetski agenciji pri izvajanju posameznih projektov iz akcijskega načrta
lokalne skupnosti. Imenuje jo župan ali občinski oziroma mestni svet.
Delovna skupina: skupina, ki sodeluje z občinskim energetskim upravljavcem pri izvajanju LEKa. Oblikuje se v primeru, ko na območju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije.
Raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distribucijo ter uporabo vseh vrst
energije.
Obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija,
geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa,
odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin).
Biomasa: pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot
organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino biomase uvrščamo: les in
lesne ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, odpadke prehrambne industrije, živalske
in človeške odpadke, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz
gospodinjstev itd.. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.
Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla majhnih
premerov ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo), ostanke
pri industrijski predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les
(produkti kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegovi
izdelki).
Daljinska toplota: je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje toplote in električne energije
ali kot odpadna toplota v industrijskem procesu proizvedena toplota. Daljinska toplota je
porabnikom dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.
Kotlovnica: je prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za potrebe
oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto.
Primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti
energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko
energijo.
Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na primer,
električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi.
Končna energija*: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu.
Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na
električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno.
Soproizvodnja toplote in električne energije ali kogeneracija: kogeneracijski sistemi so
sistemi, ki pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati električno in toplotno
energijo. Za te sisteme je značilen visok izkoristek.
Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato povzročajo
segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer ogljikov dioksid
(CO2).
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (v nadaljevanju študija
izvedljivost): je strokovna podlaga za investicijsko odločitev, ki obsega preverjanje različnih
variant naložbe v idejni fazi, vrednotenje stroškovnih in naložbenih kazalnikov, kazalnikov
učinkovite rabe energije ter predlogov najboljše variante. Namenjena je podrobnejši preučitvi
izvedljivosti večjih projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije s
tehnološkega, ekonomskega, okoljevarstvenega in finančnega vidika. S kakovostno
investicijsko dokumentacijo se zmanjšujejo tveganja, sicer nujno povezana z investicijskimi
projekti, ter omogočajo vlagateljem kapitala in kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo
različne investicijske projekte.
8

LEK Sevnica
•

•
•

Energetski pregled je sistematičen postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali skupine
javnih stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali
javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo
ter pripravi poročilo o ugotovitvah.
Energijski račun: predstavlja stroške rabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v določenem
časovnem obdobju.
Temperaturni primanjkljaj je definiran kot produkt časa ogrevanja z razliko temperatur med
notranjostjo zgradbe (po dogovoru je to 20°C) in zunanjim zrakom. Trajanje je po dogovoru
omejeno na dni, ko je zunanja temperatura (prag) nižja od 12°C. Za določen kraj se torej vzame
povprečno zunanjo temperaturo v času ogrevalne sezone in se jo odšteje od dogovorjenih 20°C
ter se jo pomnožimo s številom ogrevalnih dni. Pogosto se uporablja tudi izraz »stopinjski
dnevi« namesto temperaturni primanjkljaj.
*Opomba: Raba energije v LEK-u se nanaša na končno energijo, razen če ni drugače
navedeno. Upoštevane so spodnje kurilne vrednosti energentov.

Namen in cilji lokalnega energetskega koncepta
Lokalni energetski koncept je osnovni dokument in strategija oskrbe, rabe energije, uvajanja
obnovljivih energetskih virov ter ukrepov za zniževanje rabe energije in poviševanja energijske
učinkovitosti v celotni občini s katerim občina cilja na:
• znižanje stroškov porabe energije ter stroškov vzdrževanja energetskih naprav v javnih
(občinskih) zgradbah ter ustanovah in zavodih kot so šole, vrtci, sakralni objekti, zdravstveni
domovi, domovi ostarelih občanov ipd. ter obvladovanje teh stroškov;
• uvajanje obnovljivih virov energije na področjih, na katerih je to smiselno, tehnično izvedljivo,
geografsko možno ter ekonomsko upravičeno;
• uvajanje energijske učinkovitosti v javne zgradbe, javna podjetja, zavode in storitve;
• uvajanje energijske učinkovitosti v zasebni sektor (v industrijo in storitve);
• zagotavljanje čim višje stopnje sonaravnega prometa, ter zmanjševanje negativnih vplivov
prometa na okolje;
• uvajanje sistemov daljinskega ogrevanja, soproizvodnje električne energije in toplote ter
poligeneracije, kjer je to možno in ekonomsko upravičeno;
• nižanje rabe neobnovljivih virov na sprejemljiv nivo;
• izvajanje energetskih pregledov javnih zgradb, šol, vrtcev in podjetij, stanovanjskih stavb,
stanovanjskih blokov ipd.;
• uvajanje energetskega knjigovodstva in managementa vključno s preventivnim energetskim
vzdrževanjem naprav in sistemov zagotavljanja ter rabe energije v javnih zgradbah in
ustanovah ter podjetjih in zavodih;
• zniževanje končne rabe energije pri vseh porabnikih v občini vključno z javno razsvetljavo;
• promoviranje, izobraževanje ter osveščanje ustanov, zaposlenih v javnem sektorju,
prebivalstva, učencev, dijakov in ostalih v smeri učinkovite rabe energije, energijske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije;
• vključevanje vseh akterjev v občini v skupna prizadevanja za dvig energijske učinkovitosti v
občini in rabo obnovljivih virov energije;
• Lokalni energetski koncept občine Sevnica;
• Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje - Bela krajina;
• zmanjšanje obremenitev okolja s toplogrednimi plini, emisijami in odpadki;
• izpolnjevanje ciljev strategij sprejetih s strani vlade RS ter resornih ministrstev in Državnega
zbora;
• izpolnjevanje mednarodnih zavez o zniževanju emisij toplogrednih plinov.
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Občinski energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije
občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo občini
prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v
gospodinjstvih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki,
ki jih občina lahko doseže.
Energetski koncept torej omogoča:
• izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v občini;
• pregled preteklega in dejanskega stanja na področju rabe in oskrbe z energijo;
• pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja;
• oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem
povezanega gospodarskega razvoja; kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike;
• spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in
okoljskega stanja.

Zakonske podlage dokumenta
−
•
•
•

ZAKONI
Energetski zakon (EZ-1), (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20)
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN),
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta.

Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/2019, 65/20)
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja
gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z
energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz
obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in
delovanje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih organov, ki
opravljajo naloge po tem zakonu.

23. člen: Energetski koncept Slovenije
(1) Energetski koncept Slovenije (v nadaljnjem besedilu: EKS) je osnovni razvojni dokument, ki
predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni
zbor).
(2) Z EKS se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi
sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za
obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.
(3) Z EKS se določijo:
– projekcija energetske bilance in način oskrbe ter ravnanja z energijo, ki temeljita na dvajsetletni
razvojni projekciji države, upoštevajoč tehnološke, okoljske in geopolitične smeri razvoja;
– cilji države pri oskrbi in ravnanju z energijo;
– potrebni ukrepi za doseganje ciljev iz prejšnje alineje;
– obveznosti glede obnovljivih virov energije;
– kazalniki po pripadajočih ciljih energetske politike programskega proračuna Republike Slovenije.
(4) EKS vlada obnovi vsakih deset let, razen v primeru iz šestega odstavka tega člena.
(5) Za izvajanje ukrepov EKS je odgovorna vlada. Vlada vsake tri leta poroča Državnemu zboru o
doseganju ciljev nacionalne energetske politike in o izvajanju ukrepov iz EKS.
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(6) V primeru, da je na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka potrebno veljavni EKS pri določenih ciljih
ali ukrepih spremeniti oziroma dopolniti, vlada predlaga Državnemu zboru sprejem novega EKS.
Ministrstvo za infrastrukturo skladno z EZ-1 pripravlja Energetski koncept Slovenije. Gre za strateški
dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju
ali porabnikov v obliki industrije in državljanov, želimo zagotoviti široko razpravo o usmeritvah ter
sodelovanje najširše javnosti.
V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta
2030 oz. 2050. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v
nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej. Dokument ne govori o posameznih
projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta
prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.
Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:
• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 2030 glede na
raven iz leta 1990.
• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 2050 glede na
raven iz leta 1990. (Vir: https://www.energetika-portal.si)

29. člen: Lokalni energetski koncept
(1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept (v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program
ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga
objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih
energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba
obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.
(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z EKS in akcijskimi
načrti iz 26. člena tega zakona in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe
za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in
stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne
strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in
hlajenja.
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo priprave, ki vključuje sodelovanje javnosti,
ter obvezno vsebino LEK.
(5) Lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega
leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta.
(6) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi
posamezne lokalne skupnosti.
(7) LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti
spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.
(8) Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih
karakteristik stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje.
(9) Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni
svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.
(10) LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti.
Lokalna skupnost je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja na njihovem območju. V
primeru neskladnosti med LEK in prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva v
postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času
sprejema LEK ne vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne
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ta postopek na podlagi ugotovljenih neskladnosti v LEK.
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)
Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni
načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU
2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje
do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske
unije:
1. Razogljičenje (emisije TGP in OVE),
2. Energetska učinkovitost,
3. Energetska varnost,
4. Notranji trg ter
5. Raziskave, inovacije in konkurenčno
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 17/14
in 81/15)
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo priprave in obvezno vsebino lokalnega energetskega koncepta ter
poročanje o izvajanju dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta.
3. člen
(1) V lokalnem energetskem konceptu so opredeljeni cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo
biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije, akcijskimi načrti in operativnimi programi za oskrbo
oziroma rabo energije, in sicer z:
- Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020,
- Akcijskima načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020,
- Akcijskim načrtom za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020,
- Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb,
- Operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020,
- Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem.
NEPN bo nadomestil Akcijski načrt za obnovljive vire energije in Akcijski načrt za energetsko
učinkovitost ter Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Za druge
akcijske načrte in operativne dokumente pa določa nove usmeritve in priporočila za njihovo nadgradnjo
za doseganje ciljev NEPN.
(2) V lokalnem energetskem konceptu samoupravne lokalne skupnosti upoštevajo tudi nacionalne in
lokalne cilje, in sicer:
- nacionalne okvirne cilje za prihodnjo porabo električne energije, proizvedene v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom,
- postavljene cilje in predvidene ukrepe v samoupravni lokalni skupnosti v skladu s potencialom
učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.
(3) Samoupravna lokalna skupnost pripravi lokalni energetski koncept sama ali z eno ali več drugimi
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Postavljene cilje lahko samoupravna lokalna skupnost doseže
samostojno ali pa v sodelovanju z drugimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
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4. člen
Pri pripravi lokalnega energetskega koncepta sodeluje zainteresirana javnost. Predlogi in pripombe
sodelovanja javnosti se objavijo na spletni strani samoupravne lokalne skupnosti.
5. člen
Lokalni energetski koncept mora vsebovati:
1. analizo porabe energije in energentov po posameznih področjih in za samoupravno lokalno skupnost
kot celoto;
2. analizo oskrbe z energijo; vključno z določitvijo območij omrežij in objektov;
3. analizo emisij;
4. opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti;
5. oceno predvidene porabe energije in napotke za prihodnjo oskrbo z energijo;
6. analizo možnosti učinkovite rabe energije in analizo potencialov obnovljivih virov energije;
7. določitev lastnih ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti;
8. analizo možnih ukrepov za doseganje ciljev energetskega načrtovanja;
9. akcijski plan;
10. povzetek;
11. napotke za izvajanje.
14. člen
(3) Dejavnosti, povezane z učinkovito rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v
akcijskem planu določijo za prvih pet let po sprejetju lokalnega energetskega koncepta na letni ravni.
Akcijski plan mora vsebovati tudi dejavnosti, ki se izvajajo za celotno obdobje veljavnosti lokalnega
energetskega koncepta. Za naslednjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki predvidoma trajajo daljše
obdobje (na primer infrastrukturni projekti ter projekti, ki imajo trajno naravo in se izvajajo stalno).
17. člen
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:
- lokalna energetska agencija in
- energetski upravljavec lokalnega energetskega koncepta.
18. člen
Ministrstvo, pristojno za energijo, pripravi in objavi na svojih spletnih straneh informacijski priročnik,
ki vsebuje podrobnejše napotke za izdelavo lokalnega energetskega koncepta.
19. člen
Izvajalec lokalnega energetskega koncepta najmanj enkrat letno pripravi pisno poročilo o izvajanju
lokalnega energetskega koncepta in ga predloži pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.
20. člen
(1) Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o izvajanju lokalnega energetskega koncepta
ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu iz Priloge 1 in 3, ki sta sestavni del tega pravilnika, v
skladu s predpisom, ki ureja vrste in način posredovanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci
energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, v primeru nejasnosti ali nepopolnosti poročila od samoupravne
lokalne skupnosti zahteva dodatna pojasnila.
21. člen
Samoupravna lokalna skupnost po pridobitvi soglasja iz drugega odstavka 12. člena ter sprejemu
lokalnega energetskega koncepta le-tega objavi na svoji spletni strani.
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UREDBE
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13)
Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (Ur. l. RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08, 94/13, 106/15 in 68/16 – ZDimS in
77/17)
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19)
Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15)
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18)
Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)

PRAVILNIKI
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS, št.
56/2016)
Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE)
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ)
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS,
št. 92/14, 47/19 in 158/20 – ZURE)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah
z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15, 61/16 in 158/20 – ZURE)
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list
RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2)
Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08, 17/14 – EZ-1
in 158/20 – ZURE)
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS,
št. 67/15, 14/17 in 158/20 – ZURE)
NACIONALNI DOKUMENTI
Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020 (AN URE 2020), december
2017
Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE), junij 2010
Akcijski načrt za skoraj nič – energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES), april 2015
Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, oktober 2015
Dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, februar
2018
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020 (OP EKP 2014-2020), december 2014
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10
(OP PM10), november 2009
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, (OP TGP-2020),
december 2014
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DIREKTIVE
DIREKTIVA 2009/28/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 23. aprila 2009 o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv
2001/77/ES in 2003/30/ES, (UL L 140, z dne 5. 6. 2009, str. 16)
DIREKTIVA 2012/27/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 25. oktobra 2012 o
energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi
direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES, (UL L 315, z dne 14. 11. 2012, str. 1)
DIREKTIVA 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 19. maja 2010 o
energetski učinkovitosti stavb (prenovitev), UL L 153, z dne 18.6.2010, str. 13)
DIREKTIVA 2006/32/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 5.aprila 2006 o
učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta
93/76/EGS, (UL L 114, z dne 27. 4. 2006, str. 64)
DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/89/ES o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (UL L št. 33, z dne
18.01.2006, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2205/89/ES).
DIREKTIVA 2004/8/EG EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 11.februarja 2004 o
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in
o spremembi Direktive 92/42/EGS, (UL L 52, z dne 21. 2. 2004, str. 50)
DIREKTIVA 2009/73/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 13.julija 2009 o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES, (UL L 211,
z dne 14. 8. 2009, str. 94)
DIREKTIVA 2009/72/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 13. julija 2009 o skupnih
pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES, (UL L 211,
z dne 14. 8. 2009, str. 55)
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PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA
Glavni viri podatkov v tem poglavju so: spletna stran Občine Sevnica, SURS, GURS, razen za dele za
katere je vir posebej naveden.
Občina Sevnica je del posavske statistične regije. Meri 272 km2. Po površini se med slovenskimi
občinami uvršča na 12. mesto.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ:
ravninski del ob rekah Save in Mirne, kjer je tudi najvišja gostota poselitve,
- pretežno gričevnat in hribovit svet do višine 950 m,
- severni in južni del zajema srednje gorat svet z nizkim hribovjem in zarezanimi dolinami, - najvišja
razgledna točka je Lisca na 948 m,
- povezava do avtoceste za - smer Ljubljana do Krškega znaša 25 kilometrov, do Drnovega za smer
Zagreb 25 kilometrov, do Celja za smer Maribor pa 45 kilometrov, - osrednje poselitveno jedro
predstavlja mesto Sevnica z Boštanjem.

MEJE OBČINE SEVNICA:
Dolžina meje občine Sevnica znaša 127,176 km in meji na 8 sosednjih občin:
- na severu občini Laško in Šentjur pri Celju,
- na jugu občini Škocjan in Mokronog-Trebelno,
- na vzhodu občina Krško ter
- na zahodu občine Šentrupert, Radeče in Litija (Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/149,
junij 2022).*

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini naslednjo sliko:
Sredi leta 2020 je imela občina približno 17.730 prebivalcev (približno 9.160 moških in 8.570 žensk). Po
številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 24. mesto. Na kvadratnem kilometru
površine občine je živelo povprečno 65 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v
celotni državi (104 prebivalci na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej v tem letu negativen, znašal je -5,1 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je
bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil
torej pozitiven, znašal je 5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini
je bil pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 6,2).
Povprečna starost občanov je bila 44,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije
(43,6 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 151 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove,
da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo
(ta je bila 136). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje
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kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za
ženske v vseh slovenskih občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od
indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več
takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika
enaka.
V občini je v letu 2020 delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 711 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so
bili stari od 1–5 let, jih je bilo 82 % ključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81
%). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 1.500 učencev.
Različne srednje šole je obiskovalo okoli 610 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 37 študentov
in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in
7 diplomantov.
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 %
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku
za približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10
% nižja.
Med 1.000 prebivalci občine jih je 584 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 313 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 42 kg
manj kot v celotni Sloveniji (Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/149, junij 2022).*
Na območju Občine Sevnica so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni
status ožjih delov Občine Sevnica so določeni s statutom Občine Sevnica in odlokom Občine Sevnica.
Imena in območja krajevnih skupnosti so:
– Krajevna skupnost Blanca: Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad
Blanco, Selce nad Blanco;
– Krajevna skupnost Boštanj: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec,
Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna,
Vrh pri Boštanju;
– Krajevna skupnost Krmelj: Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj;
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice,
Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica;
– Krajevna skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje
Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu;
– Krajevna skupnost Sevnica: Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo,
Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol;
– Krajevna skupnost Studenec: Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri
Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec;
– Krajevna skupnost Šentjanž: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica,
Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt, Srednik,
Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik;
– Krajevna skupnost Tržišče: Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas,
Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče,
Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale;
– Krajevna skupnost Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje,
Zabukovje nad Sevnico (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-013509/statut-obcine-sevnica, junij, 2022).
*zadnji uradni podatki
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V občini Sevnica je 116 naselij, ki so naslednja:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Brezovo, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Budna vas, Cerovec, Čanje,
Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje,
Drušče, Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinjce, Hinje, Hudo
Brezje, Jablanica, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kaplja vas, Kladje nad Blanco,
Kladje pri Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju,
Ledina, Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica,
Malkovec, Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico,
Osredek pri Hubajnici, Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Podgorica, Pijavice, Podboršt,
Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna
Loka, Primož, Račica, Radež, Radna, Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica,
Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko,
Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna, Štajngrob, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika
Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju, Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje
Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh, Žirovnica, Žurkov Dol (Vir:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3509/statut-obcine-sevnica, junij,
2022). (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3509/statut-obcinesevnica, junij, 2022).
ZANIMIVOSTI V OBČINI SEVNICA SO NASLEDNJE:
Sevnica je mesto ob Savi, znano po srednjeveškem gradu na griču nad starim mestnim jedrom tik ob
reki Savi. Grad Sevnica je v listinah prvič omenjen pod imenom Lichtenwald v začetku 13. stoletja, leta
1256, kar potrjuje dolgo in bogato zgodovino mesta. Takrat je to območje pripadalo salzburški
nadškofiji. Po kratkotrajni madžarski vladavini, ki je sledila, je ta del prešel pod habsburško oblast in
tam ostal vse do konca prve svetovne vojne. Razcvet je mestu prinesla industrializacija in pojav prvih
večjih lesarskih in kasneje tekstilnih podjetij.
Sevnica je postala mesto leta 1952. Mesto s približno 5000 prebivalci je industrijsko, obrtno, trgovsko,
kulturno in upravno središče istoimenske občine z obširnim zaledjem. Prevladujejo lesnopredelovalna,
kovinskopredelovalna, kemična in tekstilna industrija. Močno pa so v teh krajih zastopane tudi male
kmetije, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo in živinoreja. Večji del občine predstavlja
slikovito podeželje s travniki, obdelanimi polji, vinogradi, hribi in griči, na katerih se kot samotni
stražarji belijo cerkvice. To območje je narava obdarila z dvema avtohtonima rastiščema cvetja
– azalejo in encijanom, ki svojo lepoto pokažeta v maju (Vir: https://www.visit-sevnica.com, junij,
2022).
Biser nas Sevnico je Lisca (948 m), ki je izjemna lokacija za oddih in občutenje neokrnjene narave. Zaradi
svoje dostopnosti, urejenosti in bogate vsebine je priljubljena med okoliškimi prebivalci in tudi
obiskovalci iz bližnje in širše okolice. S sredogorskim podnebjem, naravnimi danostmi in čudovitim
razgledom očara in privablja številne planince in plezalce, pohodnike, kolesarje, jadralne padalce,
jahače in ljubitelje narave (Vir: https://www.visit-sevnica.com, junij, 2022).
Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, v
letu 2018 ocenjena s srebrnim znakom Slovenia Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena
potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija (Vir:
https://www.visit-sevnica.com, junij, 2022).
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ANALIZA PORABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
Analize rabe energije smo pripravili s pomočjo anketiranja, akcijske skupine in zaposlenih na občini
Sevnica, ter javno dostopnih podatkov na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Rabe
energije in stanje objektov v lasti Občine Sevnica smo povzeli iz ogledov na terenu in energetskega
knjigovodstva, ki ga vodi naše podjetje (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela
krajina). Ostali potrebni podatki so se pridobili na Ministrstvu za okolje in prostor, Petrol d.d. Ljubljana,
Komunala d.o.o. Sevnica, Elektro Celje d. d, Eko sklad, j.s.
Analizo rabe energije v občini Sevnica smo izdelali po naslednjih skupinah porabnikov:
•
•
•
•

stanovanjski sektor,
podjetja in storitveni sektor
javni sektor,
javna razsvetljava

Posebej smo obdelali rabo energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter posebej še rabo
električne energije.

Izhodišča za izračun rabe energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne
vode
Za vsako skupino porabnikov energije je potrebno izračunati vrednosti določenih kazalnikov, ki
omogočajo primerjave. Če želimo primerjati porabo končne energije po različnih energentih, ki jih
uporabljamo v posameznih stavbah za ogrevanje, moramo le te zaradi različnih agregatnih stanj
(trdega, tekočega, plinastega) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m3, kWh ), postaviti na isto
osnovo, oziroma energijsko enoto, to je na kWh, MWH ali GWh. Pomembno je tudi, da
upoštevamo pravilno kurilno vrednost energentov.
Preglednica 3.1: Kurilna vrednost energentov.

Vrsta energenta
ELKO
Zemeljski plin
Lesna goriva (w 20%)
Utekočinjen naftni plin (UNP)
Premog
Lesni peleti
Leseni sekanci (w 35%)
Električna energija
(VIR: Priročnik za izdelavo LEK-a.)

kurilna vrednost
9,98
9,50
2.432,00
6,95
5.600,00
4,53
740
1,00

merska enota
kWh/l
kWh/Sm3
kWh/m3
kwh/l
kWh/t
kWh/kg
kWh/nm3
kWh/kWh

Povprečna raba energije za ogrevanje (ogrevanje stanovanja ter priprava tople vode) stanovanj v
celotni Sloveniji v letu 2018 znaša 167,52 kWh/m2. Za samo ogrevanje stanovanjskih površin se porabi
131,44 kWh/m2 (78 %), za pripravo tople vode pa 36,07 kWh/m2 (22 %) ogrevalne površine stanovanja.
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Preglednica 3.2: Končna poraba energije v gospodinjstvih za celotno Slovenijo in vrsti energetskega vira (TJ in
MWh) v letu 2018.

Energetski vir za ogrevanje
prostorov in pripravo TSV

%

TJ

MWh

Ekstra lahko kurilno olje

12

4.026

1.118.333

Zemeljski plin

12

4.338

1.205.000

Lesna goriva

50

17.348

4.818.889

Utekočinjeni naftni plin

2

723

200.833

Električna energija

9

3.273

909.167

Premog

0

3

833

Daljinska toplota

9

3.138

871.667

Sončna energija

1

458

127.222

Toplota iz okolice

4

1.468

407.778

100

34.775

9.659.722,2

ENERGETSKI VIR SKUPAJ:
(VIR: SURS, 2018)

Namen rabe energetskega vira v gospodinjstvih
po Sloveniji
22%

78%

Ogrevanje prostorov

Ogrevanje sanitarne vode

Grafikon 3.1: Namen rabe energije po gospodinjstvih v Sloveniji.

(VIR: SURS, 2018)
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Raba energije v stanovanjskem sektorju v občini Sevnica
Po razpoložljivih podatkih SURS v letu 2018 je bilo v občini Sevnica 7.356 stavb s skupno površino
606.589 m2. Povprečna ogrevana bivalna površina stanovanja v občini Sevnica je znašla 82,46 m2, kar
je 0,96 m2 več od povprečnega slovenskega stanovanja. V občini Sevnica je 5.860 enostanovanjskih
stanovanj (77 % vseh stanovanj v občini), 342 dvostanovanjskih stanovanj (5 % stanovanj v občini) 1214
tri ali večstanovanjskih stanovanj (16 % stanovanj v občini), in 149 ne stanovanjskih stanovanj (2 %).

Vrsta stanovanj
2%

16%
5%

77%

Enostanovanjsko stanovanje

Dvostanovanjsko stanovanje

Tro- ali več stanovanjsko stanovanje

Nestanovanjsko stanovanje

Grafikon 3.2: Deleži stavb po vrsti objekta v občini Sevnica.

(VIR: SURS, 2018)

3.2.1 Struktura virov in načinov ogrevanja stanovanj
Občina Sevnica ima po podatkih Evidima iz leta 2021, 8.444 ogrevalnih naprav za ogrevanje in pripravo
tople sanitarne vode. Po podatkih iz Eko sklada je bilo v občini Sevnica v obdobju 2015-2021
pridobljenih 212 subvencij za vgradnjo toplotnih črpalk. Za ogrevanje stanovanj so v letu 2021
gospodinjstva največ uporabljala lesno biomaso (67,22 %) in ELKO (18,32 %). Ostali energenti za
ogrevanje stanovanj so: zemeljski plin (11.70 %), toplotne črpalke (2,51 %) in UPN (0.25 %). Naseljenih
stanovanj brez centralnega ogrevanja je bilo v občini Sevnica 14 %.
Prikaz števila stanovanj, uporabne površine stanovanj (preglednica 3.4, grafikon 3.3).
Preglednica 3.3: Število stanovanj brez centralnega ogrevanja v občini Sevnica za leto 2018.

Število stanovanj brez centralnega ogrevanja
Število prebivalcev v stanovanjih

Naseljena
stanovanja

Nenaseljena
stanovanja

941

1035

16.534

0

(VIR: SURS, 2018 Stanovanja po naseljenosti in inštalacijah, občine, Slovenija, večletno.)
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Preglednica 3.4: Število stanovanj in uporabne površine z v občini Sevnica.

2011

Naseljena
stanovanja

2018

Število
stanovanj

Uporabna
površina
[m2]

Število
Uporabna Število
Uporabna
stanovanj površina
stanovanj površina
2
[m ]
[m2]

Daljinsko
ogrevanje

-

-

-

-

-

-

Centralno
ogrevanje

4.390

385.292

4.556

413.668

4.614

430.311

Drugo
ogrevanje

903

55.116

818

50.019

772

48.865

Ni ogrevanja

216

15.568

158

12.138

169

13.386

Vrsta
ogrevanja
SKUPAJ

5.509

455.976

5.532

475.825

5.555

492.561

-

-

-

-

-

-

Centralno
ogrevanje

938

77.909

782

61.862

766

58.139

Drugo
ogrevanje

646

31.486

672

33.498

690

35.156

Ni ogrevanja

472

29.532

388

23.315

345

20.734

Vrsta
ogrevanja
SKUPAJ

2.056

138.927

1.842

118.674

1.801

114.028

Daljinsko
ogrevanje

-

-

-

-

-

-

Centralno
ogrevanje

68

4.324

64

4.166

54

3.453

Drugo
ogrevanje

143

6.194

134

5.919

123

5.463

Ni ogrevanja

51

1.973

52

2.175

47

2.045

Vrsta
ogrevanja
SKUPAJ

262

12.492

250

12.260

224

10.961

Nenaseljena Daljinsko
stanovanja
ogrevanje

Stanovanja
za
sezonsko ali
sekundarno
rabo

2015
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Prazna
stanovanja

Daljinsko
ogrevanje

-

-

-

-

-

-

Centralno
ogrevanje

870

73.585

718

57.696

712

54.686

Drugo
ogrevanje

503

25.292

538

27.579

567

29.693

Ni ogrevanja

421

27.559

336

21.139

298

18.689

Vrsta
ogrevanja
SKUPAJ

1.794

126.435

1.592

106.414

1.577

103.067

7.565

594.903

7.374

594.499

7.356

606.589

Skupaj v
Občini
Sevnica
(VIR: SURS, 2018)

Preglednica 3.5: Deleži kurilnih naprav in njihova ogrevalna površina za občino Sevnica za leto 2021.

Energent

Število kurilnih naprav

Zemeljski plin
988
ELKO
1.547
UNP
21
Biomasa
5.676
Toplotne črpalke Eko
212
sklad (2015-2021)
Skupaj
8.444
(VIR: Evidim, 2021 in Eko sklad, 2015-2021).

Ogrevalna površina (m2)

Delež (%)

70.975
111.131
1.509
407.745
15.229

11,70
18,32
0,25
67,22
2,51

606.589

100,00

Občina Sevnica ogrevalni viri
2,51%

11,70%
18,32%

0,25%
67,22%

Zemeljski plin (Sm3/a)

ELKO (L/a)

UNP (kg/a)

Biomasa(m3/a)

EE Toplotne črpalke (Eko sklad 2015-2021) (Kwh)

Grafikon 3.3: Razdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja za občino Sevnica.

VIR: Evidim 2021 in Eko sklad 2015-2021
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Preglednica 3.6: Delež kurilnih naprav.

Energenti

Število kurilnih naprav Povprečna leto vgradnje
po energentih
kurilnih naprav po energentih

Zemeljski plin

988

2003

ELKO

1.547

1997

UNP

21

2008

5.676

2005

212

2019

Biomasa
Toplotne črpalke Eko sklad
(2015-2021)
(VIR: Evidim, 2021 in Eko sklad, 2015-2021.)

V povprečju so male kurilne naprave v občini Sevnica stare 16 let. Najstarejše so male kurilne naprave
na ekstra lahko kurilno olje, kjer je bila povprečna vgradnja naprave v letu 1997. Male kurilne naprave
na utekočinjen naftni plin in na lesno biomaso pa so najmlajše, saj je njihova povprečna vgradnja v letu
2005 lesna biomasa in 2008 UNP. Kurilne naprave na mestni zemeljski plin so v povprečju vgrajene v
letu 2003. Zajete so tudi toplotne črpalke, katere so bile sofinancirane iz strani Eko sklada med leti
2015 in 2021.
Podatki o porabljeni energiji v kWh za posamezni energent so izračunani na podlagi naslednjih
podatkov in predpostavk:
•
•
•
•
•
•
•

podatki o številu stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom;
povprečna ploščina stanovanja v občini je 82,46 m2;
upoštevana je bila povprečna letna poraba energije za ogrevanje v stanovanju v višini 75
kWh/m2 in za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2 ogrevalne površine;
upoštevane so bile kurilne vrednosti posameznih energentov.
raba zemeljskega plina po podatkih Komunala d.o.o. Sevnica za gospodinjski odjem v letu 2021
znaša 7.397 MWh/a;
raba UNP po podatkih Petrol d.d. Ljubljana za gospodinjski odjem v letu 2021 znaša 25.354
kWh/a;
za izračun količine proizvedene energije s toplotnimi črpalkami uporabljeno letno grelno
število SCOP 3.5.
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Rezultati izračunov so prikazani v spodnjih preglednicah 3.7-3.10.
Preglednica 3.7: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj v občini Sevnica za leto 2021.

Energent

Ogrevalna površina
(m2)

Energija za ogrevanje
(kWh/a)

Količina
energenta
za ogrevanje

Zemeljski plin (Sm3/a)

70.975

5.917.732,8

622.919,2

ELKO (L/a)

111.131

8.334.851,8

835.155,5

UNP (kg/a)

1.509

20.282,9

3.648,0

Biomasa (m3/a)

407.745

30.580.878,4

12.574,4

EE Toplotne črpalke (Eko
sklad 2015-2020) (kWh)

15.229

1.142.203,4

326.343,8

Skupaj

606.589

45.995.949,3

Preglednica 3.8: Ocena porabljene energije za pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica za leto 2021.

Energent

Energija za pripravo
TSV (kWh/a)

Količina
energenta
za pripravo
TSV

Zemeljski plin (Sm3/a)

1.479.433,2

155.729,8

ELKO (l/a)

2.222.627,2

222.708,1

UNP (kg/a)

5.070,7

729,6

8.154.900,9

3.353,2

304.587,6

87.025,0

Biomasa (m3/a)
EE Toplotne črpalke (Eko
sklad 2015-2020) (kWh)
Skupaj

12.166.619,5

* Skupna poraba energije je brez električne energije (EE), ker je obravnavana v poglavju 3.5.
Ocena porabljene energije za pripravo tople vode je izračunana za vsak energent ločeno. Predstavljena
je poraba toplotne energije. Za ogrevanje stanovanj v občini Sevnica porabijo 45.996 MWh/a primarne
energije na leto (preglednica 3.7). Za pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica porabijo 12.167
MWh/a primarne energije na leto (preglednica 3.8).
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Preglednica 3.9: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode v občini
Sevnica za leto 2021.

Energent

Ogrevalna površina
(m2)

Energija za ogrevanje
+TSV (kWh/a)

Količina
energenta za
ogrevanje
+TSV

Zemeljski plin (Sm3/a)

70.975

7.397.166,0

778.649,1

ELKO (l/a)

111.131

10.557.479,0

1.057.863,6

UNP (kg/a)

1.509

25.353,6

4.377,6

Biomasa(m3/a)

407.745

38.735.779,3

15.927,5

EE Toplotne črpalke (Eko
sklad 2015-2019) (Kwh)

15.229

1.446.790,9

413.368,8

Skupaj

606.589

58.162.568,8

*Skupna poraba energije je brez električne energije (EE), ker je obravnavana v poglavju 3.5.
Iz preglednice 3.9 je razvidno, da v občini Sevnica letno za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode
porabijo skupno 58.163 MWh/a končne energije. Raba končne energije porabljene za ogrevanje teh
stanovanj znaša 3.295 kWh na prebivalca na leto. Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba
stanovanj v občini Sevnica temeljijo predvsem na lesni biomasi 38.736 MWh/a in na ELKO-tu 10.557
MWh/a (grafikon 3.4). Po podatkih Komunala d.o.o. Sevnica je raba mestnega zemeljskega plina za
gospodinjski odjem 7.397 MWh/a. Manjši delež ogrevalnih virov za ogrevanje stanovanj in pripravo
tople sanitarne vode predstavljajo UNP in toplotne črpalke.

Raba energije kWh/a
7.397.166,0

1.446.790,9

10.557.479,0

25.353,6

38.735.779,3

Zemeljski plin (Sm3/a)

ELKO (L/a)

UNP (kg/a)

Biomasa(m3/a)

EE Toplotne črpalke (Eko sklad 2015-2021) (Kwh)

Grafikon 3.4: Količina in deleži rabe energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica za
leto 2021.
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3.2.2 Energijski račun stanovanj
Na podlagi podatkov o rabi energije po posameznih energentih v občini ter podatkov o povprečnih
tržnih cenah energentov za leto 2021, ki že vsebujejo DDV in pripadajoče trošarine (Preglednica 3.10),
smo izdelali energijski račun stanovanj. Energijski račun je okvirni izračun letnih stroškov ogrevanja
stanovanj v letu 2021, stroški s kurilnimi napravami niso zajeti. Gospodinjstva za ogrevanje stanovanj
in pripravo sanitarne vode v občini letno porabijo 58.163 MWh toplotne energije. Izračunani stroški za
porabljeno energijo znašajo 3.444.788 EUR.
Preglednica 3.10: Ocenjeni stroški ogrevanja v občini Sevnica 2021.

Energent

Energija za
ogrevanje +
TSV (kWh)

Količina
energenta za
ogrevanje + TSV

Cena
energentov
(kWh/€)

Porabljena letna
količina energentov
posamezno (€)

Zemeljski plin (Sm3/a)

7.397.166,0

778.649,1

0,14

1.035.603,2

ELKO (L/a)

10.557.479,0

1.057.863,6

1,02

1.074.789,4

UNP (kg/a)

25.353,6

4.377,6

1,20

4.387,1

Biomasa (m3/a)

38.735.779,3

15.927,5

0,033

1.274.203,3

EE Toplotne črpalke (Eko
sklad 2015-2019) (Kwh)

1.446.790,9

413.368,8

0,039

55.804,8

Skupaj

58.162.568,8

3.444.787,8

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov uradne spletne strani distributerjev energentov.)

Cene energentov
0,200 €
0,173 €

0,180 €
0,160 €
0,140 €
0,140 €
0,120 €
0,102 €

0,100 €
0,080 €
0,060 €
0,033 €

0,040 €

0,039 €

0,020 €
0,000 €
Zemeljski plin

ELKO

UNP

Biomasa

EE Toplotne črpalke

Grafikon 3.5: Prikaz trenutnih cen energentov za v letu 2021.

VIR: Lastni izračun na podlagi podatkov uradne spletne strani distributerjev energentov.
Povprečna cena kWh za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica znaša 0,059 €/kWh.
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3.2.2 Pregled izplačanih finančnih spodbud občanom za URE in OVE od EKO sklada
Pridobivanje nepovratnih spodbud ali subvencij Eko sklada za večjo energijsko učinkovitost
stanovanjskih stavb v občini Sevnica. Med leti 2015-2018 je bilo zabeleženih najmanj izplačanih
finančnih spodbud iz strani Eko sklada v obdobju med leti 2015-2021. Največ izplačanih finančnih
spodbud so občani koristili za toplotno izolacijo objektov, sledijo kurilne naprave kot so toplotne
črpalke in kotli na lesno biomaso. V letih med 2019-2021 je opaženo tudi precej finančnih vzpodbud
izplačanih za samooskrbo NET- METERING, URE v procesih. Skupno je bilo izplačanih 2.127.821€
finančnih spodbud Eko sklada v obdobju 2015-2021.
Iz grafikona 3.6 je razvidno, da se je delež finančnih spodbud bistveno povečal v letu 2019 in nadaljeval
v letu 2020 in letu 2021.
Preglednica 3.11: Finančne spodbude iz strani Eko sklada za občino Sevnica.

Spodbude
Samooskrba - NET
METERING

2015

TČ. Sanitarne

1.500

TČ. Toplotne črpalke

13.000

URE v procesih
Novo električno
vozilo
KOTLI na biomaso
Vgradnja solarnega
ogrevalnega sistema

2016

2017

2018

2019

1.641

23.254

40.159

Nakup NEH stavbe
Vgradnja
prezračevanja z
vračanjem toplote
Upravljanje z
energijo
Vgradnja stavbnega
pohištva
Skupaj

2021

57.563 130.548

Skupaj
253.165
1.500

17.000

17.440

43.500

83.606 110.595 93.771

378.912

80.409 118.868 81.000

280.277

7.500

12.000

12.500

34.500

38.000

49.788

154.288

19.692

12.974

15.874

26.999

67.957

30.960

73.039

247.495

2.489

3.938

243

5.555

2.214

5.132

4.290

23.861

980

2.240

3.220

Eko pnevmatike
Toplotna izolacija

2020

115.724

3.455

97.141 114.121 68.371

66.227 120.272 28.128

609.984

16.134

15.930

26.788

58.852

1.293

4.096

11.193

8.442
155.860

7.626

5.446

2.541

1.056

16.215

10.964

22.145

66.023

5.805

5.805

15.990

44.439

174.322 174.391 199.943 407.012 509.549 506.744 2.127.821

(VIR: Eko sklad 2015-2021)
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Finančne spodbude Eko sklad (€)
140.000

120.000

Finančna podpora €

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

Samooskrba
- NET
METERING
2015

TČ.
Sanitarne

TČ.
Toplotne
črpalke

1.500

13.000

2016

URE v
procesih

Novo
električno
vozilo

KOTLI na
biomaso

Vgradnja
solarnega
Eko
ogrevalnega pnevmatike
sistema

Toplotna
izolacija

19.692

2.489

115.724

17.000

7.500

12.974

3.938

97.141

Vgradnja
prezračevan
Nakup NEH
Upravljanje
ja z
stavbe
z energijo
vračanjem
toplote

Vgradnja
stavbnega
pohištva

3.455
16.134

11.193

8.442

7.626

5.446
2.541

2017

1.641

17.440

12.000

15.874

243

114.121

2018

23.254

43.500

12.500

26.999

5.555

68.371

15.930

1.293

2019

40.159

83.606

80.409

34.500

67.957

2.214

66.227

26.788

4.096

1.056

2020

57.563

110.595

118.868

38.000

30.960

5.132

980

120.272

16.215

10.964

2021

130.548

93.771

81.000

49.788

73.039

4.290

2.240

28.128

22.145

5.805

Grafikon 3.6: Izplačane nepovratne finančne spodbude za občino Sevnica iz strani Eko sklada j.s.

(VIR: Eko sklad j.s).
Ključne ugotovitve:
–
–
–
–
–
–

za ogrevanje stanovanj in gretje sanitarne v občini Sevnica gospodinjstva največ
uporabljajo lesno biomaso 67 % in ELKO 18 %;
naseljenih stanovanj brez centralnega ogrevanja 14 %;
ogrevalna površina stanovanj v občini Sevnica znaša 606.589 m2 za kar se po analizi
porabi 58.163 MWh /a energije za ogrevanje in gretje sanitarne vode;
najugodnejše energent za ogrevanje stanovanj predstavlja lesna biomasa in energija iz
toplotnih črpalk;
glede na pridobljene podatke iz Eko sklada narašča vgradnja toplotnih toplotnih črpalk in
kotlov na lesno biomaso za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode;
po podatkih Eko sklada se vse več gospodinjstev odloča za samooskrbo z električno
energijo – NET METERING.
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Raba energije v javnem sektorju
V skupini javni sektor smo podatke za občinske stavbe izbrali iz energetskega knjigovodstva (EKO on
line), katerega za občino Sevnica vodi, Lokalna energetska agencija – LEAD. Rabo energije spremljamo
objekte v lasti Občine Sevnica.

3.3.1. Raba energije v občinskih stavbah
V preglednici 3.12 so zbrani podatki o ogrevani površini stavbe, vrsti energenta in letni rabi (električne
energije in toplote), o energijskem številu za električno energijo, toploto in o celotnem energijskem
številu javnega objekta. Letna raba se nanaša na povprečje med leti 2018 in 2021. Zajeti so vsi ključni
podatki o rabi energije v javnih stavbah v občini Sevnica.
Preglednica 3.12: Povprečje rabe energije v občinskih stavbah v letih 2018-2021.
Zap.
št.

Objekt

Površina
(m2)

Povprečna
raba el.
energije v
(kWh/a)

Povprečna
raba el.
energije
(kW/m2)

Raba
ogrevanja v
(kWh/a)

Povprečna
raba energije Energent za
za ogrevanje ogrevanje
(kWh/m2)

1

OŠ Blanca

2.320

-

-

-

-

2

OŠ Krmelj nova
šola
OŠ Krmelj stara
šola
OŠ Tržišče nova
šola
OŠ Milana
Majcna Šentjanž
OŠ Ana Gale
Sevnica
Vrtec Kekec
Sevnica
Vrtec Ciciban
Sevnica
Knjižnica Sevnica

1.612

23.703

14,70

85.236,48

52,88

1.328

38.760

29,19

84.357,66

63,52

3.088

80.984

26,23

167.610,00

54,28

1.121

44.855

40,01

126.242,00

112,62

367

11.891

32,40

77.310,00

210,65

Lesna
biomasa
Lesna
biomasa
Lesna
biomasa
Lesna
biomasa
ZP

1.919

17.841

9,30

41.876,00

21,82

ZP

881

160.236

181,88

320.426

363,71

ZP

847

57.595

68,00

76.238

90,01

ZP

OŠ Sava Kladnika
Sevnica/Loka pri
Zidanem mostu
OŠ Sava Kladnika
Sevnica/Studene
c
Občinska stavba
Občine Sevnica
Glasbena šola
Sevnica
KŠTM

725

25.036

34,53

76916,60

106,09

ELKO

544

31.203

57,36

0,00

-

982

57.033

58,08

165005,50

168,03

ZP

393

5.751

14,63

69464,00

176,75

ZP

590

21.782

36,92

0,00

-

TVD Partizan
Boštanj
Športna dvorana
Sevnica

531

3.599

6,78

36480,00

68,70

1.630

-

-

64115,50

39,33

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

Lesna
biomasa
ZP
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Zap.
št.

17
18

Objekt

Športni dom
Sevnica
Vrtec Krmelj

Površina
(m2)

Povprečna
raba el.
energije v
(kWh/a)

Povprečna
raba el.
energije
(kW/m2)

Raba
ogrevanja v
(kWh/a)

Povprečna
raba energije Energent za
za ogrevanje ogrevanje
(kWh/m2)

1.748

28.571

16,34

100538,50

57,52

ZP

835

80.617

96,55

86935,23

104,11

Lesna
biomasa

Povprečna raba električne in toplotne energije v občinskih
stavbah v obdobju 2018-2021
30,40%

69,60%

Povprečna poraba el. energije v kWh

Poraba ogrevanja v kWh

Grafikon 3.7: Delitev rabe energije v obravnavanih občinskih stavbah v občini Sevnica.

V preglednici 3.13 navajamo povzetek ključnih podatkov o rabi energije v javnih stavbah v občini
Sevnica. Javne stavbe za svoje ogrevanje uporabljajo: zemeljski plin, lesno biomaso in ELKO. V
povprečju, se je od leta 2018 do 2021 na leto porabilo za ogrevanje občinski stavb 96.313 Sm3
zemeljskega plina, 130 t lesnih peletov in 7.270 litrov ELKO. Za ogrevanje se porabi 1.578,7 MWh/na
leto, in 689,5 MWh/ električne energije na leto. Povprečna letna raba energije za ogrevanje javnih
stavb znaša 93,89 kWh/m2 in 40,16 kWh/m2 električne energije.
Preglednica 3.13: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v občini Sevnica v povprečju 20182021.

Energent

Količina (kwh/a)

Količina energentov

Deleži (%)

ZP

914.973,00

96.313 Sm3/a

57,96

ELKO

76.916,60

7.270 l/a

4,87

Biomasa

586.861,37

130 t/a

37,17

Skupaj

1.578.750,97

/

100
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400,00
350,00
300,00

kWh/m2

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-

Povprečna poraba el. energije kWh/m2

Povprečna poraba energije za ogrevanje kWh/m2

Grafikon 3.8: Energijska števila obravnavanih javnih stavb v občini Sevnica.

Ključne ugotovitve:
za ogrevanje občinskih objektov v občini Sevnica se največ porabljene energije pridobi iz: ZP
57,96 %, lesne biomase 37,17 % preostanek 4,87 % ELKO;
delitev rabe električne in toplotne energije v občinskih stavbah 69,60 % rabe energije
namenjene ogrevanju ter 30,40 % rabi električne energije;
skupna porabljena energija za ogrevanje občinskih objektov je znašala 1.578,7 MWh na leto
in 689,5 MWh električne energije na leto;
skupna energija za oskrbo občinskih objektov tako znaša 2.268,2 MWh;
povprečna letna raba energije za ogrevanje javnih stavb znaša 93,89 kWh/m2 in 40,16
kWh/m2 električne energije;
energijsko knjigovodstvo se izvaja za obravnavane javne stavbe.
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Raba energije v podjetjih
Po podatkih AJPES-a je na dan 31.12.2021 v Poslovnem registru Republike Slovenije, na območju občine
Sevnica registriranih 1359 poslovnih subjektov, kot prikazuje preglednica 3.14.
Preglednica 3.14: Seznam poslovnih subjektov v občini Sevnica.

Subjekti
Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s
predpisom določene dejavnosti
Skupaj subjekti:
(Vir: AJPES)

Občina Sevnica na dan
31.12. 2021
276
3
725
28
61
185
81
1359

Preglednica 3.15: Seznam podjetij v občini Sevnica po številu zaposlenih za leto 2019 in 2020.

Leto
2018
2019
(VIR: SURS)

Mikro podjetje
[0-9]
1181
1195

Majhno podjetje
[10-49]
59
58

Srednje podjetje Veliko podjetje
[50-249]
[250+]
SKUPAJ
16
2
1258
15
3
1271

Anketirali smo preko več uspešnih lokalnih podjetij, katera zaposlujejo tudi po 50 oseb in več. Anketiranci se
ukvarjajo z različnimi dejavnostni in sicer s proizvodno, trgovsko in storitveno dejavnostjo.
Podjetja, ki so bila anketirana in so posredovala podatke o ogrevanju so naslednja:
Preglednica 3.16: Povzetek podatkov o rabi energije anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica za leto 2021.

Letna raba
energije za
Zap.
Letna raba el.
ogrevanja v
št. Objekt
energije v kWh
kWh
1
Termoglas d.o.o.
6.853
511.125
2
Tanin Sevnica d.d.
9.271
3.820.277
3
Preis Sevnica d.o.o.
10.000
2.165.000
4
Siliko d.o.o.
16.000
10.464.000
5
CNC Borštnar d.o.o.
1.500
370.000
6
Avto storitve Zupan Miran s.p.
1.000
7
Sava avto d.o.o.
1.000
80.000
8
Hiša vina Kamenško
200
10.000
9
ATG Zupan d.o.o.
2.500
10 Plastoform Blanca d.o.o.
10.000
1.900.000
11 RTV servis in trgovina Majcen s.p
160
12.500
*Letna raba energije za ogrevanje iz toplotnih črpalk je ocenjena v preglednici spodaj.

Energent za
ogrevanje
74,58
412,07
216,50
654,00
246,67
0,00
80,00
50,00
0,00
190,00
78,13
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Grafikon 3.9: Letna raba energije anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica.

Iz preglednice 3.17 je razvidno, da v občini Sevnica anketirana lokalna podjetja porabijo skupno 7.085,8
MWh/a energije za ogrevanje in tehnološke procese. Iz grafikona 3.9 je razvidno, da je najvišjo rabo energije
v občini Sevnica dosega podjetje Siliko d.o.o. Visoka raba energije ni povezana z neučinkovito energetsko
rabo energije objekta, saj je upoštevana tudi raba energije za tehnološke procese. V preglednici 3.17
navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v obravnavanih lokalnih podjetij občine Sevnica. V
letu 2021 so skupaj porabila 412.684 Sm3 ZP, 226.626 litrov ELKO/a, 72.400 l UNP/a, 86.200 t lesne biomase/a
in ocenjenih 50.000 kWh/a iz toplotnih črpalk za katere smo predpostavili, da so proizvedle 150.000 kWh
toplotne energije.
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Preglednica 3.17: Poraba energije po energentih anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica za leto 2021.

Energent

Količina (kWh/a)

Količina energentov

ZP

3.920.500

412.684

ELKO

2.261.725

226.626

UNP

503.180,00

72.400

Biomasa

250.390

86.200 t/a

Toplotne črpalke

150.000

50.000 kWh/a

Skupaj

7.085.795

Raba električne energije
Električna energija je energent, ki se lahko uporablja za ogrevanje, razsvetljavo, v prometu in številne druge
namene. Distributer električnega omrežja na območju občine Sevnica je Elektro Celje d.d. Rabo električne
energije obravnavamo ločeno po posameznih skupinah porabnikov.
Po podatkih podjetja elektromehanika d.o.o. ter Občine Sevnica znaša rabe električne energije za javno
razsvetljavo 636,391 MWh. V rabo električne energije za javno razsvetljavo je vključeno: 53,8 km osvetljenih
cest, osvetlitev objektov, igrišč,…
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije gospodinjstev za
leto 2021 znaša 22.401,32 MWh.
Največji delež rabe električne energije predstavlja industrija in mala podjetja, katerih predstavlja rabo
energije 33.739,84 MWh.
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije z vključeno javno
razsvetljavo, rabo električne energije gospodinjstev in industrije za leto 2021 znaša 56.799,07 MWh.

3.5.1 Raba energije za javno razsvetljavo
Javna razsvetljava v Občini Sevnica je v skladu (Uradni list RS 81/2007) 4. točke, 3. člena razvrščena kot:
•

razsvetljava nepokritih površin objektov javne cestne infrastrukture, vključno z razsvetljavo
nepokritih površin počivališč ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti (v nadaljnjem besedilu:
razsvetljava ceste);

•

razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah
splošnega družbenega pomena in drugih ne stanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje
verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb ter nepokritih
površin parkirišč na območju proizvodnega objekta, ki niso namenjena proizvodnemu procesu (v
nadaljnjem besedilu: razsvetljava ustanove);

•

razsvetljava nepokritih površin objektov za športne, kulturne in zabavne prireditve, šport, rekreacijo
in prosti čas, vključno z razsvetljavo smučišč in drsališč (v nadaljevanju besedila: razsvetljava
športnega igrišča).
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Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Za leto 2021 je v občini Sevnica znašala
poraba elektrike za javno razsvetljavo 636,391 kWh, kar znaša pri 17.651 prebivalcih 36,05 kWh na
prebivalca.
V občini Sevnica je osvetljenih 53,8 km cest (površina cca. 217 km2 cest).
Raba električne energije za javno razsvetljavo v občini Sevnica je prikazana v spodnji preglednici 3.18.
Preglednica 3.18: Raba električne energije za JR v občini Sevnica.

Raba električne energije za JR občine MWh/a
Sevnica
2018

684,308

2019

666,428

2020

653,513

2021

636,391

(Vir: Občina Sevnica)
V občini Sevnica je bilo v letu 2021 postavljenih 2301 svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enaka 0 %. Priključna moč svetilk je 162,697 kW. Javna razsvetljava vključuje 108 prižigališč.
Preglednica 3.19: Prižigališča javne razsvetljave v občini Sevnica
ID
ST_STEVCA
IME_ODJEMA
OBRACUNSKA

ST__M_M

1

12017870

JR NHM 1

1X63A

2-7312

2

90430939

JR CESTA NA DOBRAVO

1x20A

2-7316

JR GORNJE BREZOVO

1X25A

2-8014604

3
5

14975305

JR TRG SVOBODE

3X20A

2-7329

6

34963365

JR GLAVNI TRG

1X35A

2-7330

7

11965982

JR GRIC

1x16A

2-172801

8

30830326

JR TABORNIŠKI DOM

3x20A

2-7395

9

11904422

JR FLORJANSKA

1x50A

2-7483

10

15649582

JR SEJMIŠČE POD VRTAČO

1X25A

2-7491

11

11

PECJE

12

16052315

JR PRVOMAJSKA

3X25A

2-7499

13

38883176

JR NHM 25

1X20A

2-7504

14

39437916

JR RONDO

3X25A

2-189449

15

16198041

JR SAVSKA 1

3X16A

2-200396

16

35147859

JR KLADJE-GRADEC

1X25A

2-8022387
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17

35170230

JR POT NA ZAJCJO GORO

1x25A

2-7523

18

38490397

JR PLANINSKA CESTA

3X20A

2-7524

19

39582214

JR RIBNIKI

3X20A

2-7528

2-183879

20

POKLEK

21

94385793

JR HINJCE

1X16A

22

32038843

JR TP POT NA DOBRAVO

3X25A

23

42646732

JR SAVSKA 2

3X20A

2-7598

24

11693011

JR GABRIJELE

1X25A

2-179632

25

39626834

JR KRIZISCE PRI KRMELJU

1X25A

2-186168

27

14398024

JR JELOVEC 2

1X16A

2-180024

28

ZGORNJE VODALE

29

11633256

JR KRMELJ

3X25A

2-201067

30

11905738

JR MALKOVEC

1x25A

2-115334

31

42761794

JR PIJAVICE

1X20A

2-184005

32

11850749

JR DVORANA SENTJANZ

3X16A

2-179776

33

30259063

JR TELCE

3X20

2-7854

34

30517134

JR TRZISCE 4

1X25A

2-214675

36

12252732

JR KOLUDRJE

1X16A

2-179721

37

12760854

JR CERKEV DRUSCE

1X20A

2-187467

38

12761381

JR MALE DRUSCE

1x20A

2-187468

39

90431013

JR SENTJANZ

1X16A

2-159684

40

1352693

JR BLANCA 1

3X20A

2-6326

41

14809386

JR ARTO

1x20A

2-161609

42

15542483

JR KLADJE

1X16A

2-167731

43

12664701

JR SELCE

1X16A

2-166910

44

15612072

JR DOLNJE BREZOVO

3X20A

2-218143

45

POKOPALISCE BOSTANJ

46

30258969

JR LOG 3

3X25A

2-7265

47

94385822

JR ROVISCE

1x25A

2-7278

48

11152190

JR BREZOVO

1X20A

2-7280

49

15542608

JR ZAVRATEC 2

1x16A

2-7540
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50

11966328

JR PONIKVE

1x20A

2-172794

51

11152204

JR PREVALJE-ZAVRATEC

1x20A

2-184784

52

94385747

JR HUDO BREZJE

1x25A

2-7556

53

30258968

JR STUDENEC VAS

3x35A

2-7557

54

35049354

JR STUDENEC PRI JANCU

1x25A

2-162105

55

47261910

JR OBRTNA CONA INES

1X16A

2-184824

56

16337823

JR OC BOŐTANJ RONDO

3X16A

2-184446

57

15139919

JR DROÄANJSKA 1

3X25A

2-7321

58

34988459

JR NA POSTI BOSTANJ

1X20A

2-7576

59

34963524

JR BOSŐTANJ-TP KULA

1X35A

2-7582

60

14975304

JR MOST BOSTANJ

3X25A

2-7589

61

14726910

JR OC BOŐTANJ

1X20A

2-161898

62

34963524

JR BOSŐTANJ TP

3X20A

2-7601

63

89574090

JR BREG

3x20A

2-7606

65

15351212

JR KONJSKO

1X20A

2-7630

66

3505970

JR BREZJE

1X16A

2-179532

67

42761907

JR PRESKA

1X16A

2-189454

68

904430949

JR LOKA

1x35A

2-7637

69

90431014

JR ŠENTJUR NA POLJU

1x20A

2-7652

70

12761029

JR RACICA

1x50A

2-7653

72

11851010

JR GD IN JR SMARCNA

3X20A

2-7679

73

11965912

JR RADNA

1X16A

2-171614

74

11152192

JR ZAVRATEC 1

1x20A

2-7552

75

35049355

JR RAZBOR 1

1X16A

2-164758

76

36862392

JR RAZBOR 2

3X16A

2-164757

77

16198001

JR LOG KAMNOLOM

3X20A

2-208323

78

LOG CERKEV

79

36393980

JR OREHOVO

3x16A

2-200261

80

36554479

JR KRMELJ RONDO

3X25A

2-114842

81

39635286

JR SLANCJI VRH

3X16A

2-211208

82

30517133

JR TRZISCE 3

1X20A

2-7874
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84

9048905

JR SAVSKA 3

86

0

JR ZABUKOVJE NAD SEVNICO

90

40726056

JR OKROGLICE

1X25A

3-320390

92

39693741

JR KOMPOLJE

3X16A

2-7629

93

10831492

LOKA - MRLISKA VEZA

94

30258963

JR LOG 2

3X20A

2-171439

95

50377974

JR DRONJSKA 2

3x25A

2-215393

97

30346426

JR KAPLJA VAS

1X16A

2-214045

98

31573862

JR KVEDROVA

3X20A

2-8010849

99

30662460

JR TRZISCE 1

3X20A

2-210808

100

30280993

JR DOLENJI BOSTANJ

1X25A

2-800796

101

14726605

JR CERKEV TOPOLOVEC

1X20A

2-7883

102

42761912

JR CERKEV LUKOVEC

1X25A

2-2112802

103

16198040

JR CR2 IZLIV VRANSKEGA
POTOKA

3X20A

2-210710

104

94030939

JR CERKEV DROZANJE

1x20A

2-7319

105

30346395

JR SKROVNIK

1X20A

2-175210

107

90430940

JR CERKEV SV. PRIMOZA

1X16A

2-189645

109

13525754

JR BLANCA 2

3X20A

2-21981

110

12664878

JR BLANCA 3

1X16A

2-212836

112

12760789

JR HERMANOVA

1X16A

2-7511

114

14809845

JR TP GRAHOVICA

1X20A

2-7575

115

1X35A

JR CERKEV SMRACNA

116

11851008

JR LOKA IGRISCE

3x20A

2-7654

117

16925971

JR RADEZ

1X16A

3-332344

118

0

JR KVEDROVA 1. FAZA

119

13409909

JR KRSINJI VRH

3X20A

2-230114

120

163815344706

JR DOLNJE ORLE

1X16A

124

13456862

JR VELIKI CIRNIK

1X25A

125

IGRISCE LOG KAMNOLOM

126

PECJE 1

2-239623
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V spodnji preglednici 3.20 je seznam osvetljenih cerkva v občni . Skupno je osvetljenih 13 cerkva s skupno
močjo svetilk 8.488 W.
Preglednica 3.20: Osvetljenost cerkva v občini Sevnica.
ID_UPR

ŠT_OM

NAZIV_OM

OPIS

ŠT_SVE

TIP_SIJALK

MOČ_SKUPAJ

102-01

102

CERKEV
LUKOVEC

REFLEKTOR

1

MH

285

102-02

102

CERKEV
LUKOVEC

REFLEKTOR

1

NA

285

107-02

107

CERKEV SV.
PRIMOŽA

REFLEKTOR

1

MHN-TD

166

107-03

107

CERKEV SV.
PRIMOŽA

REFLEKTOR

1

MHN-TD

166

101-2

101

CERKEV
TOPOLOVEC

REFLEKTOR

1

NA

275

101-1

101

CERKEV
TOPOLOVEC

REFLEKTOR

2

NA

550

32-27

32

CERKEV
ŠENTJANŽ

ELUM+RVP

1

MH

166

32-30

32

CERKEV
ŠENTJANŽ

ELUM+RVP

1

MH

166

24-17

24

GABRIJELE

REFLEKTOR

1

MH

285

24-18

24

GABRIJELE

REFLEKTOR

1

MH

285

24-21

24

GABRIJELE

REFLEKTOR

1

MH

285

46-16

46

LOG

S-1831

1

NA

83

46-15

46

LOG

S-1831

1

NA

83

46-14

46

LOG

S-1831

1

NA

83

46-17

46

LOG

S-1831

1

NA

83

46-18

46

LOG

S-1831

1

NA

83

68-29

68

LOKA

REFLEKTOR

1

MH

166

58-11

58

NA POSTI

REFLEKTOR

1

LED

285

58-10

58

NA POSTI

REFLEKTOR

1

LED

285

58-09

58

NA POSTI

REFLEKTOR

1

LED

285

58-08

58

NA POSTI

REFLEKTOR

1

LED

285

76-11

76

RAZBOR 2

REFLEKTOR MINI

1

MH

167
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76-09

76

RAZBOR 2

REFLEKTOR MINI

1

MH

167

76-08

76

RAZBOR 2

REFLEKTOR RVP

1

MH

167

76-10

76

RAZBOR 2

REFLEKTOR RH
2132-1400 MTK

1

MH

446

76-12

76

RAZBOR 2

REFLEKTOR RVP

2

MH

556

81-05

81

SLANCJI VRH

REFLEKTOR MINI

1

MH

166

81-06

81

SLANCJI VRH

REFLEKTOR MINI

1

MH

166

54-11

54

STUDENEC
PRI JANCU

CLIMA
1
1514+REFLEKTOR

MHN-TD

285

54-12

54

STUDENEC
PRI JANCU

CLIMA
1
1514+REFLEKTOR

MHN-TD

285

104-3

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

104-4

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

104-5

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

104-6

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

104-1

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

104-2

104

CERKEV
DROZANJE

REFLEKTOR

1

MHN-TD

167

37-6

37

CERKEV
DRUSCE

REFLEKTOR

1

NA

446

(Vir: Elektromehanika d.o.o.)
Poleg tega je na območju občine Sevnica skupno osvetljenih še za 7.300 m2 nepokritih javnih površin.
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3.5.2. Skupna raba električne energije
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije za leto 2021
56.799.07 MWh, kar je prikazano v preglednici 3.21. Razvidno je, da raba energije narašča glede na pretekla
leta. V grafikonu 3.10 so prikazani deleži rabe energije glede na skupino porabnikov za katere so uporabljeni
podatki iz preglednice 3.22. Javna razsvetljava je že vključena v podatkih katere smo prejeli od Elektra Celje
d.d. zato se ne prišteva dodatno k skupni rabi energije.

Preglednica 3.21: Raba električne energije po vrstah uporabnikov za občino Sevnica.
2019
2020

2021

Gospodinjski odjem [kWh]

20.877.777

22.084.183

22.401.320

Brez merjenja moči (mali poslovni odjem) [kWh]

6.638.762

6.337.552

6.595.352

NN T<2500 ur (Industrija na nizki napetosti) [kWh] 6.202.380

5.385.959

5.302.853

NN T>=2500 ur (Industrija na nizki napetosti)
[kWh]

4.733.787

5.510.913

SN T<2500 ur (Industrija na srednji napetosti)
[kWh]

2.856.255

5.240.510

SN T>=2500 ur (Industrija na srednji napetosti)
[kWh]

15.382.272

10.835.389

Polnjenje EV [kWh]

9.360

25.052

21.512

Skupna raba električne energije [kWh]

56.700.593

55.419.558

56.799.070

6.005.541
5.613.282
10.859.208

(Vir: Elekto Celje d.d.)

Grafikon 3.10: Prikaz deležev rabe električne energije.

(Vir: Elekto Celje d.d.)
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Preglednica 3.22: Skupna raba električne energije za leto 2021 v občini Sevnica.
Deleži (%)
Skupna raba električne energije
2021
Gospodinjski odjem [MWh]

22.401,32

39,44

Brez merjenja moči (mali poslovni odjem) [MWh]

5.958,96

10,49

NN (Industrija na nizki napetosti) [MWh]

11.308,39

19,91

SN (Industrija na srednji napetosti) [MWh]

16.472,49

29,00

Polnjenje EV [MWh]

21,51

0,04

Javna razsvetljava [MWh]

636,391

1,12

Skupaj [MWh]

56.799,07

100

(Vir: Elekto Celje d.d.)

Raba energije v prometu
Občina Sevnica je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo
Celostne prometne strategije (CPS), ki je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja
prometa na območju občine Sevnica. Celostna prometna strategija občine Sevnica je izdelana na podlagi
Smernic za pripravo Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012) ter v skladu
s Tehničnimi specifikacijami, ki so bile sestavni del javnega razpisa oziroma pogodbe za izdelavo Celostne
prometne strategije med Občino in izvajalcem.
V občini Sevnica potekajo mobilnost in prometni tokovi po razvejani prometni mreži državnih in lokalnih cest.
Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most– Radeče–Boštanj–
Krško. Nanjo se navezuje regionalna cesta proti Trebnjem, regionalna povezava poteka od Radeč do Krškega
tudi po levem bregu reke Save. Načrtovana je izgradnja mostu Sevnica-Log, s čemer bo razbremenjen in
reguliran promet med naselji po dolini reke Save. V okviru te povezave je predvidena delna prestavitev
regionalne ceste R3-679 Radeče– Breg–Sevnica–Brestanica ter ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov
na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova. Predvidena je rekonstrukcija nadvoza regionalne ceste R2424 Boštanj – Planina nad železniško progo v naselju Šmarje, gradnja novega nadvoza nad regionalno
železniško progo Sevnica–Trebnje ter izgradnja podvoza glavne ceste G1-5 pod regionalno železniško progo
Sevnica–Trebnje. Za mesto Sevnica so dolgoročno potrebne nove 13 premostitve Save tudi na območju med
Radno in mestnim središčem. Preko območja občine Sevnica poteka trasa 3. razvojne osi, za kar se pripravlja
državni prostorski načrt. (VIR: CPS Občine Sevnica)
Promet se z vidika preučevanja porabe energije in povzročanja emisij obravnava le v občinah, ki imajo mestni
potniški promet. Pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da se zaradi lastnosti prometa le tega ne da
obravnavati v mejah občine, ker se velik del pogonskih goriv porabi ali pa oskrbuje zunaj meja izbrane občine.
Na območju občine Sevnica je bilo leta 2021 636,326 km občinskih cest, od tega 247,805 km lokalnih cest,
4,382 km mestnih cest in 1,319 km krajevnih cest. Skupna dolžina vseh javnih cest v občini Sevnica v letu
2021 znaša 731,546 km. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je občina Sevnica uvrščena med občine z
srednjo obremenjenostjo z dnevno gostoto prometa.
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Preglednica 3.23: Dolžina cest v občini Sevnica v letu 2021.
Kategorija cest

Dolžina (km)

JAVNE CESTE - SKUPAJ

731,546

Državne ceste

95,220

..avtoceste - AC

/

..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC

/

..glavne ceste I - G1

15,809

..glavne ceste II - G2

/

..regionalne ceste I - R1

16,131

..regionalne ceste II - R2

12,820

..regionalne ceste III - R3

44,430

..regionalne turist. ceste - RT

6,030

Občinske ceste

636,326

..lokalne ceste - LC

247,805

..glavne mestne ceste - LG

/

..zbirne mestne ceste - LZ

4,382

..mestne (krajevne) ceste - LK

1,319

..javne poti - JP

382,820

..javne poti za kolesarje - KJ

/

(Vir: OPSI odprti podatki Slovenije)

Slika 3.1: Obremenjenost cest v občini Sevnica.
(Vir: Direkcija RS za ceste)
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Preglednica 3.24: Statistika prometa na odseku Sevnica – Blanca.
Leto

Vsa
vozila

Motorji Osebna Avtobusi Lah .tov.
vozila
<3,5 t

Sr. tov.
3,5-7 t

Tež.tov.
nad 7 t

2017

2.137

16

1.968

4

2018

2.184

15

2.016

2019

2.127

17

2020

1.866

19

Tovorna Vlačilci
vozila s
prik.

113

10

18

4

4

4

115

11

16

3

4

1.971

4

110

13

8

2

2

1.715

3

103

12

9

3

2

(Vir: Direkcija RS za ceste, Prometne obremenitve 2017 – 2020)

Preglednica 3.25: Število vozil v občini Sevnica za leto 2020.
Vozila – skupaj v občini Sevnica za leto 2019
Motorna vozila

15.161
14.694

100,0%

..kolesa z motorjem

674

4,6%

..motorna kolesa

719

4,9%

..osebni avtomobili in specialni osebni avtomobili

10.393

70,7%

....osebni avtomobili

10.308

70,2%

....specialni osebni avtomobili

85

0,6%

..avtobusi

15

0,1%

..tovorna motorna vozila

992

6,8%

....tovornjaki

761

5,2%

....delovna motorna vozila

55

0,4%

....vlačilci

71

0,5%

....specialni tovornjaki

105

0,7%

1.901

12,9%

Priklopna vozila

467

3,2%

..tovorna priklopna vozila

343

2,3%

....priklopniki

277

1,9%

....polpriklopniki

66

0,4%

..bivalni priklopniki

30

0,2%

..traktorski priklopniki

94

0,6%

..traktorji

(Vir: SURS, 2020)
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Slika 3.2: Prikaz občinskih (vijolična, roza in zelena barva) in državnih cest (rdeča barva) v občini Sevnica.
(VIR: PISO)

3.6.1 Kolesarske poti
Vizija občine Sevnica je postati kolesarjem prijazna občina. Obstoječe kolesarske površine se poveže v
kontinuiran in celosten sistem kolesarskih poti, ki bo zagotavljal dostopnost in predvsem prometno varnost
kolesarjev. Na ključnih mestih se uredijo kolesarnice za varno shranjevanje koles. Naselja v občini se poveže
z neprekinjenimi kolesarskimi potmi. Zagotovi se urejene in prometno varne kolesarske poti v šolo, zaradi
česar bo kolesarjenje v šolo bolj privlačno. Z urejeno kolesarsko infrastrukturo in spremenjenimi potovalnimi
navadami bo kolesarjenje predstavljalo pomemben način zagotavljanja trajnostne mobilnosti v občini
Sevnica. Občina Sevnica se zaveda pomembnosti kolesarjenja in aktivno deluje v smeri izboljševanja
kolesarske infrastrukture. To je najprej razvidno v OPN, kjer se občina zavezuje k »načrtovanju kompleksne
prostorske in zlasti prometne ureditve mesta morajo upoštevati koncept razvoja kolesarskega omrežja in
pešpoti mesta s povezavami širšega zaledja«.
Kolesarjenje je čista oblika trajnostnega prometa, ki bo v prihodnosti dobilo vedno večjo veljavo. Privlačnost
prostora za kolesarje se bo z izpostavitvijo infrastrukture povečala in spremenile se bodo potovalne navade
lokalnega prebivalstva. V občini v večini ni zgrajene posebne infrastrukture, namenjene kolesarjem. Izjema
je le območje Kvedrove ceste, kjer je na delih novogradenj poleg pločnika zgrajena tudi obojestranska
kolesarska steza. Prisotni pa sta dve kolesarski poti, ki sta namenjeni predvsem rekreativnemu kolesarstvu,
tj. makadamska pot na levem bregu Save, na desnem bregu Save pa od Kompolja in do krožišča Boštanj. (VIR:
CPS Občine Sevnica)
Za izboljšanje pogojev na področju kolesarjenja v občini Sevnica je predvidena gradnja manjkajočih površin
za kolesarje, ki zajema gradnjo manjkajočih povezav za kolesarje na območju občinskega središča ter obnovo
in razširitev omrežja in dograditev kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem (izven mesta) ter
ureditev varnejših križanj, kot so podhodi, nadhodi, prehodi preko vodotokov ter železnic. Dodatna ponudba
v smislu večje frekventnosti kolesarskega prometa predstavlja postavitev dodatnih parkirišč za kolesa
(stojala, nadstrešnice, postajališča, ipd.), ki so predvidena ob podjetjih, institucijah, trgovskih centrih,
zdravstvenem domu, športnih centrih,… S postavitvijo kolesarskih servisnih točk, kolesarskih števcev, označb,
informativnih tabel, smerokazov, ipd. se bo povečevala privlačnost obstoječih kolesarskih površin oziroma
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izboljševala obstoječa kolesarska infrastruktura. S tem bo zagotovljena tudi prometna varnost kolesarjev in
izboljšani pogoji za kolesarjenje. Ravno tako se bodo na ostalem območju občine uredile in označile
rekreacijske ter ostale kolesarske poti. Občina in občinsko središče se pridružuje mestom z razvitim sistemom
izposoje koles, ki omogoča hitro, poceni ter zdravo mobilnost, in je eden izmed ukrepov za spodbujanje
kolesarjenja, ki bo temeljil na promocijskih in obveščevalnih dejavnostih v zvezi s kolesarjenjem. Spremljanje
obsega in navad kolesarjev v mestu pa bo možno na podlagi vzpostavljene podatkovne baze, s katero bodo
merjeni učinki. (VIR: CPS Občine Sevnica)

V občini Sevnici bodo tudi vzpostavili 7 postaj sistema s terminalom ali podobno opremo za označevanje
postaje in 33 polnilnih priklopnih mest. Sevničani si bodo lahko vzpostavili 20 električnih koles, želijo tudi 24mesečno upravljanje in vzdrževanje programske opreme, vključno z mobilno aplikacijo sistema javne izposoje
električnih koles, spletno stranjo ter 24/7 podporo oziroma klicnim centrom za uporabnike. V sistemu za
izposojo koles načrtujejo sedem polnilnih postaj - tri bi bile v Sevnici, po ena pa v Boštanju, na Loki, Bregu in
Blanci. (Vir: eposavje.com; 2022)

•

Na travnatem pobočju nad sevniškem bazenom se nahaja urejen kolesarski poligon, ki se razteza na
osnovni površini 550 m2 in je namenjen rekreativnemu kolesarjenju.

Slika 3.3: Kolesarski poligon.
(Vir: Posavski obzornik)

V občini Sevnica je trenutno vzpostavljena ena kolesarska pas ob regionalni cesti v Sevnici z dolžino cca. 800
m. Poleg tega pa obstajata še dve kolesarski poti, tj. makadamska pot na levem bregu Save, na desnem
bregu Save pa od Kompolja in do krožišča Boštanj.
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Slika 3.4: kolesarska pas ob regionalni cesti v Sevnici
(Vir: Google street view; 2022)
Poleg kolesarskega pasa pa so urejene ter označene še kolesarske poti v rekreativne in turistične namene. Te
poti so prikazane v naslednji tabeli:
Kolesarska pot
Grajske legende
Po sledeh Kavsarjev
Grajske vinske zgodbe Posavja
Sevniška kolobasa
Sevniški cokelj

Dolžina
50,9 km
56,6 km
Ni podatka
100,9 km
21,9 km

3.6.2 Polnilnice za električna vozila
Pomanjkanje podporne infrastrukture za električna vozila in vozila na plin negativno vpliva na odločitev
občanov za nakup teh vozil. Zaradi manjšega dometa z enkratnim polnjenjem se uporabniki pogosto ne
odločijo za daljše poti z električnimi vozili. Ureditev goste mreže polnilnic bo omogočala enostavno in
brezskrbno uporabo električnih vozil.
V občini Sevnica je vzpostavljen sistem električnih polnilnic za osebna vozila na sledečih lokacijah:
• Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
• Kvedrova cesta 32, 8290 Sevnica,
• Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
• Dolenji Boštanj 20 E, 8294 Boštanj,
• Lidl parkirišče, Hermanova cesta 30, 8290 Sevnica (v zasebni lasti)
(VIR: OPSI-odprti podatki Slovenije)
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Slika 3.5: E-polnilnica na Glavnem trgu 19.

Slika 3.6: Prikaz lokacij obstoječih polnilnic v občini Sevnica
(Vir: PISO)
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Poleg zgoraj omenjenih polnilnic za električne avtomobile so v občini Sevnica nameščene še 2 polnilnice za
električna kolesa, ki sta nameščeni pri hidroelektrarni Arto-Blanca.

Slika 3.7: E-polnilnica za električno
kolo nameščena pri HE Arto-Blanca

Slika 3.8: Lokacija el. polnilnic za kolesa v občini Sevnica
(Vir: PISO)
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3.6.3 Javni promet
V občini Sevnica javni mestni promet izvaja družba Nomago d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje izvaja eno mestno
linije in sicer:
•

Sevnica – Boštanj - Sevnica;

Slika 3.9: Prikaz voznega reda mestnega avtobusa.
(Vir: Nomago/Občina Sevnica)
V preglednici 3.26 je prikazana povprečna raba dizelskega goriva za šolski in mestni avtobus. Skupna raba
energije za šolski in mestni avtobus v letu 2021 znaša 510,53 MWh. Za kar se je porabilo skupaj 51.599,51 l
dizelskega goriva.
Preglednica 3.26: Povprečna raba energije za promet.
Šolski
avtobus/kombi Mestni avtobus
Leto
(km/a)
(km/a)

Skupaj
(km/a)

Gorivo (l/a)

Skupaj
(MWh)

2019

272.175

15.300

287.475

51.085,95

505,45

2020

272.175

15.300

287.475

51.342,73

507,99

2021

272.175

15.300

287.475

51.599,51

510,53

(Vir: Občina Sevnica/Nomago)
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Občina Sevnica ima zadovoljive avtobusne povezave z:
•
•
•
•
•
•

Celjem,
Novim mestom,
Krškim,
Trebnjem,
Mariborom in
Šmarješke toplice,

kamor dnevno potujejo tisti občani, ki nimajo svojega avta in to je predvsem srednješolska in študentska
populacija.
Avtobusni prevoz ponujajo naslednja podjetja:
•
•
•
•

Novak bus,
Mirttours,
Nomago in
Arriva.

Avtobusni potniški promet bo postal atraktivnejši z:
•
•
•

nižjo ceno avtobusne vozovnice;
dodatno ponudbo avtobusnih linij;
spremembo načina subvencioniranja, npr. na potnika in ne na linijo ali prevoženo kilometrino.

Glede na redko poselitev prebivalstva zato je nerealno pričakovati večji ekonomski interes avtobusnih
prevoznikov za uvajanja novih linij ali večjo frekvenco prevozov. Tudi v urbanih področjih z gostejšo poselitvijo
je javni prevoz pogosto nedonosna dejavnost, ki se pokriva s pomočjo javnih sredstev.

3.6.4 Železniški promet
Železniški potniški promet izvaja podjetje Slovenske železnice – Potniški promet d.o.o. Po teritoriju občine
Sevnica potekata dve kategorizirani progi:
•

glavna proga št. 10 državna meja - Dobova - Ljubljana (dvotirna elektrificirana proga z desno
stranskim prometom, opremljena z napravami avtomatskega
• progovnega bloka in napravami »GSM R«) in regionalna proga št. 81 Sevnica - Trebnje (enotirna
neelekrificirana, z napravami GSM R).
Na glavni progi so na območju občine Sevnica hitrosti vlakov od 80 do 100 km/h, na regionalni progi pa od 35
do 70 km/h. Po obeh progah se odvija potniški promet (lokalni potniški vlaki, regionalni vlaki, mednarodni
vlaki, inter city vlaki, euro city vlaki in euro night vlaki), ter tovorni promet (direktni in odsekovni vlaki). Glavna
proga št. 10 je v celoti elektrificirana z enosmernim tokom in napetostjo 3000 V. Elektro napajalnih postaj na
območju občine Sevnica ni. Najbližji sta v Krškem (občina Krško) in v Zidanem Mostu (občina Laško). Dolžina
progovnega odseka na območju občine Sevnica je približno 23,500 km glavne proge in približno 15,500 km
regionalne proge.
Postaja Sevnica je kategorizirana za potniški notranji in mednarodni promet in notranji in mednarodni tovorni
promet. Postaje Blanca, Breg in Tržišče so kategorizirane le za potniški notranji promet; enako slednje velja
za postajališča Loka, Boštanj, Jelovec in Pijavice, ki tudi ležijo na območju občine Sevnica (prvo na glavni progi
in zadnja tri na regionalni progi). (VIR: Slovenske železnice)
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Preglednica 3.27: Prikaz železniških povezav v občini Sevnica.
Linija

Smer Dobova (LPV)
Vmesne postaje: Blanca/Brestanica/Krško/Libna/Brežice/ Dobova
Smer Dobova (RG)
Vmesne postaje: Blanca/Brestanica/Krško/Brežice/ Dobova
Smer Dobova (EN/MV)
Vmesne postaje: Krško/ Dobova
Smer Zidani Most
Vmesne postaje: Breg/Loka/Radeče
Smer Zidani Most
Vmesne postaje: /
Smer Trebnje
Vmesne postaje: Boštanj/Jelovec/Tržišče/Pijavice/Mokronog/
Šentrupert/Mirna/Gomila/Trebnje Kamna Gora

Št. voženj
ponedeljekpetek

Št.
Št.
voženj voženj
sobota nedelja

16

9

10

2

/

/

6

6

6

18

11

13

7

5

5

7

/

1*

* Vozi ob nedeljah od 5.9.2021 ter 1.11.2021; ne vozi 24.10. in 31.10.2021

(Vir: Slovenske železnice)

Slika 3.10: Prikaz železniške proge z rdečo barvo v občini Sevnica.
(Vir: SŽ/PISO)

53

LEK Sevnica

Raba energije za ogrevanje vseh porabnikov

Največji delež rabe energije za namene ogrevanja v občini Sevnica predstavljajo gospodinjstva z 58.163
MWh. Skupna raba zemeljskega plina v občini Sevnica po podatkih Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
znaša, za leto 2021 19.797 MWh. Anketirana podjetja porabijo 9.506 MWh ter občinske stavbe 1.579 MWh.
Delež rabe energije v posameznem sektorju je prikazan v preglednici 3.28.
Preglednica 3.28: Raba energije za ogrevanje v občini Sevnica.

ENERGENT
Zemeljski plin
(kWh)

GOSPODINSTVA

ZP SKUPNE
KOTLOVNICE IN OSTALE
JAVNE STABE

7.397.166,00

5.872.785,00

914.973,00

5.612.099,00

ELKO (kWh)

10.557.478,97

-

76.916,60

2.261.725,10

UNP (kWh)

25.353,60

-

0,00

1.332.176,00

38.735.779,32

-

586.861,37

250.390,00

1.446.790,91

-

0,00

50.000,00

58.162.568,80

5.872.785,00

1.578.750,97

9.506.390,10

Biomasa
(kWh)
EE Toplotne
črpalke
Skupaj (kWh)

OBČINSKE
STAVBE

PODJETJA*

*Anketirana podjetja
Največji delež med vsemi energenti za namen ogrevanja predstavlja lesna biomasa z 52,68 %. Velik delež
ogrevalnih sistemov deluje tudi na zemeljski plin 26,35% in ELKO 17,17 %. Manjši delež med ogrevalnimi
sistemi predstavlja ogrevanje na UNP z 1,81 %, toplotne črpalke z 1.99 %. Deleži energentov so prikazani na
grafikonu 3.12 ter v preglednici 3.29.
Glede na podatke iz Eko sklada je pričakovano povečanje ogrevalnih sistemov z uporabo toplotnih črpalk v
prihodnosti in manjši rabi sistemov na ELKO. Zelo majhen delež med vsemi ogrevalnimi sistemi pa predstavlja
UPN zaradi trenutne visoke cene energenta in zahtevnejšega skladiščenja.
Preglednica 3.29: Deleži proizvedene energije za ogrevanje v občini Sevnica.

ENERGENT
Zemeljski plin (Komunala Sevnica d.o.o.)
ELKO
UNP
Biomasa
EE Toplotne črpalke
Skupaj

PROIZVEDENA ENERGIIJA
(MWh)
19.797,02

DELEŽI (%)
26,35

12.896,12

17,17

1.357,53

1,81

39.573,03

52,68

1.496,79

1,99

75.120,49

100,00
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Raba energije po energentih
1,99%
26,35%

52,68%
17,17%
1,81%
Zemeljski plin

ELKO

UNP

Biomasa

EE Toplotne črpalke

Grafikon 3.11: Prikaz deležev energije za ogrevanje.

V spodnji preglednici je prikazana skupna raba energije za ogrevanje gospodinjstev, ter količina energije
porabljene za namene poslovnega odjema.
Skupna rabe energije za poslovni in gospodinjski odjem tako znaša 75.120,49 MWh.
Preglednica 3.30: Prikaz rabe energije za namene ogrevanja gospodinjstev in poslovni odjem.

RABA ENERGIJE

KOLIČINA (MWh)

DELEŽI (%)

GOSPODINSTVA

58.162,57

77,43

POSLOVNI ODJEM

16.957,93

22,57

SKUPAJ

75.120,49

100,00

Raba energije
22,57%

77,43%

GOSPODINSTVA

POSLOVNI ODJEM

Grafikon 3.12: Prikaz deležev rabe energije.
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Raba električne energije
Preglednica 3.31: Skupna raba električne energije za leto 2021 v občini Sevnica.

Skupna raba električne energije

2021
22.401,32

Gospodinjski odjem [MWh]
Brez merjenja moči (mali poslovni odjem) [MWh]

5.958,96

NN (Industrija na nizki napetosti) [MWh]

11.308,39

SN (Industrija na srednji napetosti) [MWh]

16.472,49

Polnjenje EV [MWh]

21,51

Javna razsvetljava [MWh]

636,391
56.799,07

Skupaj [MWh]

Deleži (%)
39,44
10,49
19,91
29,00
0,04
1,12
100

(VIR: Elektro Celje d.d.)

Skupna raba energije v prometu.
Prikaz skupne rabe energije prometa v občini Sevnica je prikazan v preglednici 3.32. V Občini Sevnica so
neposredno vezani le na omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa.
Šolski avtobusni promet prevozi na leto 272.175 km. Redni avtobusni prevozi prevozijo 15.300 km na leto.
Celotna raba energije v občini za namen prometa znaša 510,53 MWh. V izračunu ni upoštevana električna
energija in goriva za osebna vozila in kmetijske stroje.

Preglednica 3.32: Skupna raba energije v prometu.

Leto

Šolski
avtobus/kombi Mestni avtobus
(km/a)
(km/a)

Skupaj
(km/a)

Gorivo (l/a)

Skupaj
(MWh)

2019

272.175

15.300

287.475

51.085,95

505,45

2020

272.175

15.300

287.475

51.342,73

507,99

2021
272.175
(VIR: Občina Sevnica, Nomago)

15.300

287.475

51.599,51

510,53

Skupna raba energije
V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Sevnica: porabo energije za
namen ogrevanja stanovanj in poslovni odjem, rabo električne energije, javne razsvetljave in rabo energije v
prometu.
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Največji delež rabe energije v občini Sevnica predstavlja, skupna raba energije za ogrevanje gospodinjstev
58.162,6 MWh. Velik del predstavlja tudi raba električne energije gospodinjskega odjema 22.401,3 MWh.
Raba električne energije poslovnega odjema in industrije znaša 34.397,7 MWh ter 9.506,4 MWh toplotne
energije za poslovni odjem. Ločeno je podana tudi raba električne energije javne razsvetljave ki znaša 636,4
MWh. Raba energije v prometu predstavlja najmanjši delež, saj ni upoštevana električna energija in goriva za
osebna vozila in kmetijske stroje in predstavlja 510,5 MWh. Ločeno je prikazana tudi raba energije za namen
ogrevanja občinskih stavb katera znaša 1.578,7 MWh. Skupna raba energije v občini Sevnica glede na
podatke iz anket in analiz znaša 132.430,1 MWh kar je prikazano v preglednici 3.33.
Preglednica 3.33: Deleži in skupna raba energije v občini Sevnica v letu 2021.

Deleži in skupna raba energije

KOLIČINA (kWh)

DELEŽI (%)

Raba energije za ogrevanje gospodinjstev

58.162.569

43,92

Skupne kotlovnice ZP

3.030.975

2,29

Raba toplotne energije podjetja

9.506.390

7,18

Občinske stavbe

1.578.751

1,19

Državne ustanove ZP

2.841.810

2,15

510.546

0,39

Raba električne energije gospodinjstev

22.401.320

16,92

Raba električne energije poslovni odjem in industrija

33.761.357

25,49

636.391

0,48

132.430.109

100,00

Raba energije v prometu

Javna razsvetljava
Skupna raba energije

Deleži rabe energije v občini Sevnica
0,48%
25,49%
43,92%

16,92%

0,39%

2,15% 1,19%

7,18%

2,29%

Raba energije za ogrevanje gospodinjstev

Skupne kotlovnice ZP

Raba toplotne energije podjetja

Občinske stavbe

Državne ustanove ZP

Raba energije v prometu

Raba električne energije gospodinjstev

Raba električne energije poslovni odjem in industrija

Javna razsvetljava

Grafikon 3.13: Prikaz deležev rabe energije v občini Sevnica.
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Analiza oskrbe z energijo
Oskrba s toploto
Občina Sevnica za ogrevanje stanovanj, javnih in občinskih stavb ne uporablja daljinskega ogrevanja.
Razpolaga s skupnimi kotlovnicami, katere ima v upravljanju Terca d.o.o. Skupne kotlovnice uporablja 16
večstanovanjskih in poslovnih stavb ter stanovanjskih in poslovne enot v občini Sevnica.

Skupne kotlovnice
V občini Sevnica s skupnimi kotlovnicami upravlja podjetje Terca d.o.o., ki nam je tudi posredovali osnovne
podatke. Za skupne kotlovnice smo zbrali podatke, kot so: moč in starost kotlov, ogrevalne površine, število
stanovalcev oz. uporabnikov in enot, način delitve stroška in poraba energentov. Seznam kotlovnic in nabor
podatkov je prikazan v preglednici št. 4.1.
Preglednica.4.1: Upravljanje stavb Terca d.o.o. po krajih v občini Sevnica.
Kraj
Večstanovanjske
Število stanovanj/
Število oseb
in poslovne
stavbe
Sevnica

15

657

1068

Krmelj

1

48

104

(Vir: Terca d.o.o.)
Skupne kotlovnice kot energent uporabljajo mestni zemeljski plin. Povprečna raba energije za ogrevanje iz
skupnih kotlovnic v zadnjih treh letih 2018-2022 proizvedene iz skupnih kotlovnic znaša 175.138 Sm3
zemeljskega plina, kar znaša 1.664 MWh.
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Preglednica 4.2: Kotlovnice v upravljanju podjetja Terca d.o.o., kjer se kot energent uporablja zemeljski plin.
Lokacija kotlovnice

leto
vgradnje

Nazivna
moč

Ogrevalne
površine

Način delitve
stroška

št.
stanovanj/oseb

1. NHM 25

2019

420 kW

8.493 m2

Kalorimetri/delilniki 181/333

41.200

391.400

42.800

406.600

46.000

437.000

2. NHM 2

2013

404 kW

3.703 m2

Kalorimetri/delilniki 83/150

27.600

262.200

23.000

218.500

25.800

245.100

3. NHM 9

2019

186 kW

2.965 m2

Kalorimetri/delilniki 59/99

20.200

191.900

15.600

148.200

20.800

197.600

4. NHM 16

2012

86 kW

1.222 m2

delilniki

8.400

79.800

7.700

73.150

8.800

83.600

5. NHM 17

2015

170 kW

2.056 m2

Kalorimetri/delilniki 33/68

15.950

151.525

14.000

133.000

16.700

158.650

6. NHM 19

2001

86 kW

988 m2

delilniki

28/41

6.800

64.600

6.100

57.950

7.300

69.350

7. NHM 20

2014

86 kW

1.010 m2

delilniki

31/51

5.800

55.100

5.200

49.400

5.900

56.050

8. NHM 21

2001

86 kW

1,096 m2

delilniki

31/50

6.300

59.850

6.000

57.000

6.900

65.550

9. Planinska cesta 25 2008

150 kW

1.499 m2

Kalorimetri

23/42

6.300

59.850

6.100

57.950

7.000

66.500

10. Trg svobode 13a

2006

130 kW

1.548 m2

delilniki

36/65

13.900

132.050

12.500

118.750

11.040

104.880

11. Trg svobode 32

2006

105 kW

1.222 m2

delilniki

19/29

12.100

114.950

13.000

123.500

15.150

143.925

28/62

18/19
[Sm3]

18/19
[kWh]

19/20
[Sm3]

19/20
[kWh]

20/21
[Sm3]

20/21
[kWh]

12. Cankarjeva ulica 2012
10

2 x 90 757 m2
kW

delilniki

20/22

8.000

76.000

8.300

78.850

10.050

95.475

13. Pod Vrtačo 19

47 kW

delilniki

10/21

4.100

38.950

3.200

30.400

3.825

36.338

2001

476 m2

(Vir: Terca d.o.o.)
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Daljinsko ogrevanje
Daljinsko ogrevanje je sistem ogrevanja, pri katerem se toplota proizvaja v posebnem energetskem
objektu - kotlarni. Do posameznih odjemalcev toplote se le ta dovaja po vročevodnem ali toplovodnem
omrežju. Predaja toplote iz omrežja v objekt poteka v toplotni postaji. Naprave, ki so v toplotnih
postajah, so v lasti lastnikov stanovanj. O njihovem vzdrževanju in obnovi odločajo lastniki stanovanj.
Za upravljanje toplotnih postaj skrbijo lastniki ali upravljavci objektov v njihovem imenu.
Prednosti daljinskega ogrevanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velika zanesljivost oskrbe;
varno obratovanje in enostavno vzdrževanje;
strokovno nadziranje in upravljanje;
optimalna uporaba vložene energije;
pri odjemalcih ni kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi;
prihranek prostora - ni potrebna kotlarna;
manjši investicijski stroški (toplotna postaja je občutno cenejša od kotlarne);
manjši stroški oskrbe (kotlarna večje moči mora imeti usposobljene strojnike kotlov);
prijaznejše do okolja, emisija dimnih plinov je nadzorovana;
udobnejši način ogrevanja.

Slabost daljinskega ogrevanja je visoka začetna investicija.
Glavni vir pri daljinskem ogrevanju je odpadna toplota iz soproizvodnje elektrike in toplote industrije
(kogeneracija), v prihodnosti pa tudi biomasa, geotermalna, solarna ali vetrna energija. Ena glavnih
prednosti daljinskega ogrevanja je možnost koristne uporabe različnih tipov odpadne energije, ki
obenem predstavlja primarni vir ogrevanja. V primeru nastopa »krize« pomanjkanja ali podražitev
energentov zamenjava tisočih individualnih kotlov in pripadajoče instalacije praktično ni mogoča.
Sistem daljinskega ogrevanja pa se lahko na drugo vrsto goriva enostavno prilagodi, pri čemer dobava
ogrevalne energije porabnikom ni motena.
Ena izmed večjih prednosti daljinskega ogrevanja je možnost skladiščenja toplote. Presežek energije je
v primeru shranjevanja za krajše časovno obdobje (dan ali teden) shranjen v posebnih akumulatorjih
daljinskega ogrevanja, v primeru daljšega, sezonskega shranjevanja, pa v večjih podzemnih prostorih.
Mreža daljinskega ogrevanja bo lahko podpirala tudi izkoriščanje presežka ustvarjene sončne energije,
bodisi z vračanjem odvečne energije v sistem daljinskega ogrevanja, bodisi s shranjevanjem energije v
zasebnih stavbah.

Oskrba z električno energijo
4.4.1 Splošno o električnemu omrežju v občini Sevnica
RTP 110/20 kV Sevnica (2 x 20 MVA) je napajana dvostransko; z DV 110 kV je povezana z RTP/PE
Brestanica, z enim sistemom dvosistemskega DV 110 kV je povezana še s TE Trbovlje. Dolgoročno je
predviden DV 110 kV RTP Mokronog–RTP Sevnica, ki bo zagotavljal dvostransko napajanje nove RTP
Mokronog.
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Preglednica 4.3: 20 kV izvodi iz RTP 110/20 kV Sevnica in maksimalne obremenitve v letu 2021

DV TABORNIŠKI DOM

71,3 A

KB BOŠTANJ

111,5 A

KB HE BOŠTANJ

7,0 A

DV HOTEMEŽ

9,2 A

DV KRMELJ

168,0 A

DV MOKRONOG

227,7 A

KB RADEČE

52,1 A

DV SEVNICA 1

146,0 A

DV SEVNICA 2

155,5 A

KB ŠMARJE 3

142,6 A

Hrbtenica srednjenapetostnega (20 kV) omrežja je zazankana.
Preglednica 4.4: Splošni podatki omrežja v občini Sevnica.
Nadzorništvo
Sevnica

Skupaj Elektro Celje

Razdelilne transformatorske postaje (RTP)

1

20

Razdelilne postaje (RP)

0

16

Transformatorske postaje (TP)

220

3.593

DV 110 kV (km)

23,374

72,135

DV SN (km)

209,204

2.439,793

KB SN (km)

64,773

1.257,915

NNO 0,4 kV (km)

724,345

12.994,354

(Vir: Elektro Celje d.d.)

4.4.2 Prekinitve na območjih napajanja RTP Sevnica
V preglednici št. 4.5 so prikazane prekinitve na območjih napajanja RTP Sevnica v obdobju med leti
2019 in 2020. V tabeli je število načrtovanih dolgotrajnih prekinitev, število nenačrtovanih prekinitev,
število kratkotrajnih prekinitev ter skupno število vseh prekinitev na posamezno območje napajanja.
Število vseh prekinitev na RTP Sevnica se je iz leta 2019 v letu 2020 povečalo kar za 21 %.
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24

22

prekinitev

Število kratkotrajnih

dolgotrajnih prekinitev

60

Število nenačrtovanih

91

dolgotrajnih prekinitev

Število načrtovanih

13

prekinitev

Število kratkotrajnih

dolgotrajnih prekinitev

Število nenačrtovanih

38

prekinitev

75

Število vseh prekinitev

RTP
SEVNICA

dolgotrajnih

RTP
110/SN,
RTP SN/SN

Število načrtovanih

Območje
napajanja

Število vseh prekinitev

Preglednica.4.5: Število prekinitev po območjih napajanja RTP/RP med leti 2019 in 2020.
2019
2020

9

(Vir: Elektro Celje d.d.)
Skupno število prekinitev RTP sevnica 110/20 kV v letu 2020:
•
•
•

načrtovane prekinitve: 60 izpadov;
nenačrtovane prekinitve: 22 izpadov;
kratkotrajne prekinitve: 9 izpadov.

Analiza v preglednici št. 4.6 vključuje nenačrtovane dolgotrajne prekinitve glede na vzrok nastanka.
Število nenačrtovanih izpadov na RTP Brestanica v letu 2020 zaradi višje sile se je povečalo kar za 69
%, glede na predhodno leto 2019. Energetski objekti RTP/RP z večjim deležem nadzemnih podeželskih
vodov imajo večje število nenačrtovanih prekinitev.

22

Lastni vzrok

4

Tuji vzrok

2

Višja sila

Število vseh nenačrtovanih

7

dolgotrajnih prekinitev

Lastni vzrok

13

Tuji vzrok

RTP SEVNICA

Višja sila

RTP 110/SN,
RTP SN/SN

dolgotrajnih prekinitev

Območje
napajanja

Število vseh nenačrtovanih

Preglednica.4.6: Število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev po vzroku nastanka po območjih.
2019
2020

7

4

11

(Vir: Elektro Celje d.d.)
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Načrtovanje razvoja v skladu s Študijo št. 2403/5- REDOS 2045 Razvoj elektrodistribucijskega
omrežja Elektra Celje Posavje, Obsoteljsko in Kozjansko, julij 2019. Izdeluje se periodično na 5 let
Kratkoročni načrt razvoja omrežja
•

kabliranje izvodov Sevnica 1 in Sevnica 2 iz RTP Sevnica na odseku od RTP do TP Siliko, izvod
Sevnica 1 bo vzankal še obstoječo TP Radna,

•

kabliranje vključitve obstoječe TP Studenec vas in vključitev nove TP Orlska gora na izvodu
Sevnica 1,

•

KB povezavi TP Sevnica občina–TP Sejmišče Sevnica in TP Sevnica Dobrava–TP Pot na

Dobravo na izvodu Sevnica 2,
•

vključitev nove TP Novi grad na izvodu Radeče,

•

povezava TP Sevnica ribnik–TP Sevnica bazen na izvodu Šmarje 3 in

•

vključitev novih TP Podgorje Varlec in TP Ledina vas na izvodu Taborniški dom.

Dolgoročni načrt razvoja omrežja
•

izvod Sevnica 1 iz RTP Sevnica- KB vključitev obstoječe TP Studenec vas v dolžini 150 m,

•

izvod Sevnica 1 iz RTP Sevnica- vključitev nove TP Orlska gora s KB dolžine 1,6 km od obstoječe
TP Orle,

•

izvod Sevnica 2 iz RTP Sevnica KB povezava med med TP Sevnica občina in TP Sejmišče Sevnica
dolžine 210 m,

•

izvod Sevnica 2 iz RTP Sevnica KB povezava med TP Sevnica Dobrava in TP Pot na Dobravo
dolžine 280 m,

•

izvoda Sevnica 1 in Sevnica 2 iz RTP Sevnica kabliranje izvodov Sevnica 1 in Sevnica 2 iz RTP
Sevnica na odseku od RTP do TP Siliko v dolžini1,1 km, izvod Sevnica 1 bo vzankal še obstoječo
TP Radna,

•

izvod Radeče iz RTP Sevnica vključitev nove RTP Novi grad s KB dolžine 250 m od obstoječe TP
Cerovec,

•

izvod Šmarje 3 iz RTP Sevnica nova KB povezava med TP Sevnica ribnik in TP Sevnica bazen,
280 m,

•

izvod Taborniški dom iz RTP Sevnica vključitev nove TP Podgorje Varlec s KB dolžine 300 m,
vključitev nove TP Ledina vas s KB dolžine 900 m,

•

povezava TP Blanca–TP Gradec Blanca KB povezava TP Blanca–TP Gradec Blanca (1,4 km),
vključitev TP Pečje v mestno zanko izvoda Sevnica 2 iz RTP Sevnica z dvojnim KB TP Florjanski
graben–TP Pečje dolžine2.800 m,

•

izvod Hotemež iz RTP Sevnica podaljšanje izvoda Hotemež od TP Kompolje do odcepa proti
Lisci(DVLM 73 Gomila), dolžina 900 m,

•

povezava TP Tončkov dom Lisca–TP Lisca KB povezava izvodov Radeče iz RTP Sevnica in
Jurklošter iz RP Laško mesto (RTP Laško), postavitev nadomestnih TP, KB 2 km,
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•

izvod Hotemež iz RTP Sevnica KB povezava TP Boštanj–TP Pugelj(500 m) in TP Pugelj–TP
Grajske njive (200 m),

•

izvoda HE Boštanj in Hotemež iz RTP Sevnica KB povezava TP HE Boštanj–TP Boštanj KZ (700
m),

•

izvoda Hotemež in Šmarje 3 iz RTP Sevnica KB povezava TP Boštanj–TP Mercator Boštanj (400
m,)

•

nov KB izvod iz RTP Sevnica nov KB izvod iz RTP Sevnica do TP Tanin, dolžina KB bo 1,2 km
izvoda Sevnica 2 in Šmarje3 iz RTP Sevnica KB povezava TP Sevnica bazen–TP Drožanjska
Sevnica, dolžina 700 m,

•

izvod Sevnica 2 iz RTP Sevnica kablirati še preostalih 200 m DV med TP Siliko in TP Sevnica
Mizarska.

Ob upoštevanju intenzivne elektrifikacije cestnega prometa in uvajanja toplotnih črpalk za ogrevanje
stanovanjskih objektov, bi bila v RTP Sevnica potrebna ojačitev transformacije na 2x40 MVA že pred
letom 2035.

4.4.3 Parametri neprekinjenosti napajanja
Parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, SAIDI
Parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu (SAIDI) je razmerje med vsoto trajanja
prekinitev napajanja posameznih uporabnikov v določenem časovnem intervalu in celotnim številom
uporabnikov v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Parameter SAIDI se izraža v minutah
na uporabnika glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).
Parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, SAIFI
Parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu (SAIFI) je razmerje med celotnim
številom prekinitev napajanja uporabnikov v določenem časovnem intervalu in celotnim številom
uporabnikov v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Parameter SAIFI izražamo s številom
prekinitev na uporabnika glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).
Parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja odjemalca, CAIFI
Parameter povprečne frekvence prekinitev napajanja uporabnika (CAIFI) je razmerje med celotnim
številom prekinitev napajanja uporabnikov v določenem časovnem intervalu in celotnim številom
uporabnikov z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala. Pri določevanju NNS se
šteje vsak uporabnik s prekinjeno dobavo električne energije le enkrat, ne glede na to, kolikokrat mu
je bilo prekinjeno napajanje v izbranem časovnem intervalu T.
Parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca, CAIDI
Parameter povprečnega trajanja prekinitev napajanja uporabnika (CAIDI) je razmerje med vsoto
trajanja prekinitev napajanja uporabnikov v določenem časovnem intervalu in celotnim številom
prekinitev napajanja uporabnikov z vsaj eno prekinitvijo v času trajanja tega časovnega intervala.
Parameter CAIDI lahko izračunamo tudi iz razmerja med parametroma SAIDI in SAIFI, izračunanima za
isto obdobje opazovanja.
Parameter povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev napajanja, MAIFI
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Parameter povprečne frekvence kratkotrajnih prekinitev napajanja (MAIFI) je razmerje med celotnim
številom kratkotrajnih prekinitev napajanja uporabnikov v določenem časovnem intervalu in celotnim
številom uporabnikov v sistemu za čas trajanja tega časovnega intervala. Parameter MAIFI izražamo s
številom prekinitev na uporabnika glede na obdobje opazovanja oziroma poročanja (mesečno, letno).

4.4.4 Opredelitev napajalnih območij sistema
Napajalna območja sistema so glede na poselitev (gostoto) opredeljena s pomočjo kriterijev za
določitev mestnih naselij in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja Statistični
urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS). Kriteriji so opisani v dokumentu »Mestna
naselja v Republiki Sloveniji, 2003«, ki je dostopen na spletnih straneh SURS.
4.4.4.1

Mestno območje

Mestno območje je napajalno območje, ki ustreza štirim kriterijem za določitev mestnih naselij in
naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja SURS, in so:
•

•
•

•

4.4.4.2

vsa naselja, ki so imela na presečni datum 3000 prebivalcev in več. Ta kriterij ustreza
opredelitvi mesta v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO);
naselja, ki so imela na presečni datum med 2 000 in 2 999 prebivalcev ter hkrati presežek
delovnih mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva, stanujočega v tem naselju;
naselja, ki so imela na presečni datum najmanj 1 400 prebivalcev (spodnji prag, ki še prenese
druge pogoje; pod tem številom zelo naglo pada število delovnih mest, delež kmetij se veča)
in so hkrati sedeži občin. Imeti so morala tudi presežek delovnih mest nad številom delovno
aktivnega prebivalstva;
naselja, ki so lahko uvrščena med mestna naselja na podlagi pripadnosti mestnemu območju.
Mednje sodijo naselja, ki po svoji legi sodijo v obmestje nekega večjega naselja in izpolnjujejo
naslednje kriterije:
o fiziognomsko - morfološki kriterij: sklenjena pozidava med mestom in obmestjem;
o funkcijski kriterij: zaposlitvena navezanost na središčno, jedrno naselje in - delež kmetij
v skupnem številu gospodinjstev.
Podeželje

Podeželje je napajalno območje, ki ne zadosti nobenemu od štirih kriterijev za določitev mestnih naselij
in naselij mestnih območij za statistična izkazovanja, ki jih uporablja SURS.
Uporabnik priključen na RTP Sevnica je imel povprečno v letu 2020:
NENAPOVEDANE PREKINITVE – (lastni vzrok + tuji vzrok + višja sila):
•

1,72 izpada/uporabnika

•

60,9 min/uporabnika

NAPOVEDANE PREKINITVE:
•

1,13 izpada/uporabnika

•

195 min/uporabnika

Napajanja RTP/RP v letih 2019 in 2020
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Iz rezultatov v tabelah 53 in 54 ugotavljamo, da je na podeželskih tipih omrežja bistveno večje število
in trajanje napovedanih prekinitev kot v mešanem in mestnem tipu omrežja. Podeželska omrežja so
običajno v nadzemni izvedbi in zahtevajo pogostejša vzdrževalna dela, so izpostavljena zunanjim
vplivom (udari strel, padec dreves,…) in potekajo po zahtevnem terenu. Mestni in mešani tip omrežja
pa je običajno v kabelski izvedbi in zazankan.
Vzroki za napovedane prekinitve so:
•
•
•
•
•

redna vzdrževalna dela,
obnova omrežja,
revizije transformatorskih postaj,
vključitve novih objektov v omrežje (TP, vodi),
prehod na 20 kV napetostni nivo.
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Preglednica 4.7: Načrtovane dolgotrajne prekinitve v letu 2020
Nivo
Izvod
izračuna
RTP/RP
Izvod
SAIFI
SAIDI
CAIFI
[prek./odj.] [min/odj.] [prek./odj.]
RADEČE 0,434
47,354
1,000
Podeželski
SEVNICA 1 - 1,046
201,765
Podeželski
1,000
TABORNIŠKI 0,635
68,158
1,000
RTP
DOM SEVNICA Podeželski
KRMELJ 0,900
118,373
1,000
Podeželski
HOTEMEŽ - 0,931
102,288
1,000
Podeželski
SEVNICA 2 - 0,392
79,736
1,000
Mestni
ŠMARJE 3 0,402
96,786
1,012
Mestni
BOŠTANJ 0,385
30,451
1,000
Podeželski
HE BOŠTANJ 1,000
180,520
1,000
- Mestni
(Vir: Elektro Celje d.d.)

RTP/RP

Podjetje

SAIFI
SAIDI
CAIFI
SAIFI
SAIDI
[prek./odj.] [min/odj.] [prek./odj.] [prek./odj.] [min/odj.]
0,090
9,860
0,147
0,003
0,365

CAIFI
CAIDI
[prek./odj.] [min/prek.]
0,005
109,021

0,156

30,161

0,254

0,006

1,117

0,008

192,896

0,033

3,503

0,053

0,001

0,130

0,002

107,292

0,139

18,324

0,226

0,005

0,678

0,007

131,510

0,044

4,857

0,072

0,002

0,180

0,002

109,879

0,047

9,466

0,076

0,002

0,350

0,002

203,351

0,091

21,921

0,148

0,003

0,812

0,005

240,720

0,017

1,308

0,027

0,001

0,048

0,001

78,999

0,000

0,085

0,001

0,000

0,003

0,000

180,566
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Preglednica.4.8: Načrtovane dolgotrajne prekinitve po tipu omrežja v letu 2020.
RTP/RP
Tip
SAIFI
SAIDI
CAIFI
omrežja
[prek./odj.]
[min/odj.]
[prek./odj.]
Mestni
0,005
1,165
0,007
RTP SEVNICA
Mešani
Podeželski 0,018
2,518
0,024
Skupaj
0,023
3,684
0,031
(Vir: Elektro Celje d.d.)

CAIDI
[min/prek.]
227,918
141,828
161,075

4.4.5 RTP SEVNICA
Povprečno število izpadov in povprečen čas trajanje motenj na uporabnika na RTP Sevnica v 2020:
NENAPOVEDANI IZPADI:
• SAIFI: 1,72 prek./odj.
• SAIDI: 60,9 min./odj.
NAPOVEDANI IZPADI:
•
•

SAIFI: 1,13 prek./odj.
SAIDI: 195 min./odj.
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Preglednica 4.9: Nenačrtovane dolgotrajne prekinitve v letu 2020

RADEČE – Podeželjski

0,160

3,824

1,000

0,33

0,796

Podjetje

0,108

0,202 10,259 0,506

1,000 58,252 1,000

0,149

8,708

0,375

0,047

2,324

0,119

0,001

0,029

0,002

23,928

CAIDI
[min/prek.]

CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

CAIDI
[min/prek.]

Višja sila
CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

CAIDI
[min/prek.]

Tuji
CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

Lastni
SAIFI
[prek./odj.]

CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

Višja sila
CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

0,971 49,272 1,000

SEVNICA 1 – Podeželski

RTP SEVNICA

RTP/RP
Lastni
Tuji

Višja sila
CAIFI
[prek./odj.]

SAIDI
[min/odj.]

Tuji
SAIFI
[prek./odj.]

SAIFI
[prek./odj.]

RTP/Izvod

CAIFI
[prek./odj.]

Izvod
Lastni

SAIDI
[min/odj.]

Nivo izračuna
Vzrok prekinitve

0,007

0,380

0,020

50,757

0,006

0,322

0,015

58,252

0,002

0,086

0,005

TABORNIŠKI DOM - Podeželski
KRMELJ - Podeželski

0,235 10,451 1,000

0,036

1,518

0,119

1,000 48,950 1,000

HOTEMEŽ - Podeželski
SEVNICA 2 - Mestni

1,235 27,056 1,000

2,000 46,953 1,000

0,237

5,574

0,773

0,191

4,188

1,000

0,001

0,009

0,060

0,206

0,003

0,017

44,450

0,007

0,155

0,027

21,906

23,477

ŠMARJE 3 - Mestni
BOŠTANJ - Podeželski
HE BOŠTANJ - Mestni

(Vir: Elektro Celje d.d.)
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4.4.6 SCADA
Delež sistema pod nadzorom SCADA je določen z delom sistema, kjer se primarno in sekundarno
opremo stikalnih naprav (progovne ločilnike, progovne odklopne ločilnike, progovne odklopnike
oziroma enostavne naprave s funkcijami daljinskega vodenja in kompleksnejše naprave z vgrajenimi
funkcijami zaščite, APV, kompleksnih meritev, selektivnosti itd.) nadzoruje ali krmili s centralnim
nadzornim sistemom iz daljinskega centra vodenja. Te naprave so lahko vgrajene v celicah RTP oziroma
RP, na drogovih (t. i. »distribuiranih« RP) ipd.
Delež sistema pod nadzorom SCADA se izračuna na podlagi dveh kriterijev:
•

delež SN-izvodov iz RTP oziroma RP, opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z
zaščito in APV v koncentrirani točki (celice RTP oziroma RP);

•

delež SN-izvodov iz RTP oziroma RP, opremljenih z daljinsko vodenimi stikalnimi napravami z
zaščito in APV na drogovih oziroma izven RTP oziroma RP, na mestih, kjer je njihov učinek
najbolj optimalen (mednje štejemo npr. daljinsko vodene naprave v odcepnih vodih, ki so
priključeni na osnovni (težki) SN-izvod iz RTP oziroma RP, kakor tudi daljinsko vodene odklopne
ločilnike z avtomatom za izklop v breznapetostni pavzi, vključene na osnovni SN-izvod ali v
odcepnih vodih). V delež prispeva vsak posamezni SN-izvod, ki ima nameščeno vsaj eno zgoraj
navedenih naprav.

4.4.7 Občasni monitoring
Občasni monitoring v TP se izvaja ob prvih indicih za odstopanje velikosti napetosti v NN omrežju, ob
meritvah obremenitve TP za potrebe vključevanja novih porabnikov, ob sumu neopravičenega odjema
na NN izvodih v TP, ob izdaji soglasja za priključitev za razpršene vire. Na NN zbiralkah TP SN/NN je
običajno napetost v skladu s standardom SIST EN 50160. Kljub temu je potrebno včasih nastaviti
napetost na NN zbiralkah zaradi napajanja uporabnikov na daljših nizkonapetostnih izvodih ali zaradi
spremenjenega obratovalnega stanja SN omrežja (prehod iz 10 na 20 kV, vključitev nove RTP ali RP,
priključitev TP na drugi SN izvod, priključevanje razpršenih virov).
Ob meritvah napetosti na NN zbiralkah se izmeri tudi obremenitev transformatorja, ki je pomemben
podatek za razvojne analize. Več kot 70 % transformatorskih postaj SN/0.4 kV ima stalno nameščen
števec, ki meri obremenitev transformatorja in napetost na zbiralkah TP. V primerjavi z letom 2018 je
povečano število meritev zaradi večjega števila vlog za izdajo soglasja za priključitev za razpršene vire.
Preglednica.4.10: Lokacije merilnih mest.
RTP/RP
Merilno mesto

RTP SEVNICA

Napetostni nivo

RTP SEVNICA – DV BOŠTANJ

VN 110kV

RTP – TR 1

SN 20kV

RTP – TR 2

SN 20kV

(Vir: Elektro Celje d.d.)
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4.4.8 Transformatorske postaje
V občini Sevnica je postavljenih trenutno instaliranih 241 transformatorskih postaj. V preglednici so
podani podatki o lokaciji, moči, letnici in lastništvu vseh transformatorskih postaj v obravnavani občini.
Povprečno leto izgradnje transformatorskih postaj 1986. Večinski lastnik transformatorskih postaj v
obravnavani občini je Elektro Celje, nekaj transformatorskih postaj pa je v tuji lasti. V obdobju med leti
2015 in 2021 je bilo zgrajenih 14 transformatorskih postaj.
Preglednica.4.11: Transformatorske postaje, njene lokacije in moči.

NAZIV

NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO

TP TRŽIŠČE
0,400
PESKOKOP: 1031

2019

TUJE
LASTNIŠTVO

TP RAZBOR: 347

0,1

1976

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA JUG:
969

1,000

2012

ELEKTRO
CELJE

TP ZAVRATEC
RIBNIKI: 619

0,05

1986

ELEKTRO CELJE

TP GRAČKA
GORA: 967

0,1

2012

ELEKTRO
CELJE

TP MERCATOR
BOŠTANJ: 916

0,250;0,630 2007

ELEKTRO CELJE

TP RADNA: 987

0,250

2014

ELEKTRO
CELJE

TP KRMELJ
OBRTNA CONA:
834

0,16

2000

ELEKTRO CELJE

TP IMPOLCA: 978 0,4

2012

ELEKTRO
CELJE

TP CEROVEC:
907

0,160

2007

ELEKTRO CELJE

TP KRMELJ
LISCA: 975

0,63

2012

ELEKTRO
CELJE

TP IMPOLJE: 111 0,1

1961

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
GRAD: 976

0,16

2012

ELEKTRO
CELJE

TP HANTINE:
879

0,1

2005

ELEKTRO CELJE

TP MRZLA
PLANINA VAS:
994

0,1

2014

ELEKTRO
CELJE

TP KAL: 067

0,1

1956

ELEKTRO CELJE

TP ZAJČJA GORA: 0,1
440

2017

ELEKTRO
CELJE

TP RUPA: 750

0,05

1993

ELEKTRO CELJE

TP SVRŽEVO: 850 0,035

2014

ELEKTRO
CELJE

TP GOVEJI DOL:
294

0,05

1973

ELEKTRO CELJE

TP JANČEVA
DOLINA: 1012

0,160

2017

ELEKTRO
CELJE

TP SLAKOVEC:
821

0,035

1998

ELEKTRO CELJE

TP GORENJI
LESKOVEC: 590

0,1

1985

ELEKTRO
CELJE

TP PODGORJE
PIPAN: 374

0,1

1978

ELEKTRO CELJE

TP PODBORŠT:
542

0,05

1984

ELEKTRO
CELJE

TP KOMORIVEC:
658

0,05

1987

ELEKTRO CELJE
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NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

TP ŠENTJANŽ:
005

0,1

1936

ELEKTRO
CELJE

TP ČANJE: 631

0,1

1986

ELEKTRO CELJE

TP TRŽIŠČE: 090

0,250

1959

ELEKTRO
CELJE

TP HE BOŠTANJ:
918

0,4

2003

ELEKTRO CELJE

TP KOVAČEV
HRIB: 416

0,1

1979

ELEKTRO
CELJE

TP TABORNIŠKI
DOM: 436

0,25

1980

ELEKTRO CELJE

TP MARENDOL:
712

0,1

1990

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
MESTO: 002

0,630

1919

ELEKTRO CELJE

TP VRANJE: 435

0,05

1980

ELEKTRO
CELJE

TP SEJMIŠČE
SEVNICA: 452

0,4

1981

ELEKTRO CELJE

TP KONJSKA
GLAVA: 585

0,1

1985

ELEKTRO
CELJE

TP KRMELJ
ŠOLA: 313

0,4

1992

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
RIBNIK: 227

0,25

1968

ELEKTRO
CELJE

TP MALI
LUKOVEC: 732

0,16

1991

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA TIZ:
644

0,630

1987

ELEKTRO
CELJE

TP KRSINJI VRH:
545

0,05

1984

ELEKTRO CELJE

TP ŠMARJE 1:
285

0,25

1972

ELEKTRO
CELJE

TP GLINO GAJ:
339

0,160

1976

ELEKTRO CELJE

TP ZGORNJE
BREZOVO: 422

0,1

2008

ELEKTRO
CELJE

TP GABERJE
KAŠELE: 645

0,05

1987

ELEKTRO CELJE

TP GLINE JAME:
917

0,100

2008

ELEKTRO
CELJE

TP PLEČEK: 871

0,035

2004

ELEKTRO CELJE

TP DROŽANJSKA: 0,16
954

2009

ELEKTRO
CELJE

TP VRH
BOŠTANJ: 172

0,1

1964

ELEKTRO CELJE

TP HE BLANCA:
137(TUJ)

1,000

2005

TUJE
LASTNIŠTVO

TP OKIČ: 351

0,1

1977

ELEKTRO CELJE

TP RAZKLOPIŠČE
TANIN: 941

0,63

2009

ELEKTRO
CELJE

TP ZAGRADEC:
381

0,1

1978

ELEKTRO CELJE

TP PEKEL
ŠTURBEJ: 939

0,160

2009

ELEKTRO
CELJE

TP VELIKI VRH:
479

0,1

1981

ELEKTRO CELJE

TP HINJE: 272

0,05

1971

ELEKTRO
CELJE

TP OSREDEK PRI
ZAVRATCU: 782

0,05

1996

ELEKTRO CELJE

TP BIRNA VAS:
273

0,1

1971

ELEKTRO
CELJE

TP OTAVNIK:
345

0,05

1976

ELEKTRO CELJE

NAZIV

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO
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NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

TP PIJAVICE VAS:
387

0,1

1978

ELEKTRO
CELJE

TP LOKA: 116

0,63

1961

ELEKTRO CELJE

TP DOLENJE
MLADETIČE: 748

0,05

1993

ELEKTRO
CELJE

TP PEKEL
HOČEVAR: 826

0,035

1999

ELEKTRO CELJE

TP DOLENJI
KREMEN: 683

0,1

1988

ELEKTRO
CELJE

TP PODVRH: 758 0,05

1993

ELEKTRO CELJE

TP POTOVEC:
554

0,1

1985

ELEKTRO
CELJE

TP ZAVRŠE: 379

0,100

1978

ELEKTRO CELJE

TP ŠMARČNA:
180

0,05

1965

ELEKTRO
CELJE

TP ZABUKOVJE:
060

0,1

1954

ELEKTRO CELJE

TP RAČICA: 292

0,1

1973

ELEKTRO
CELJE

TP FLORJANSKI
GRABEN: 853

0,400

2002

ELEKTRO CELJE

TP BREG: 251

0,1

1970

ELEKTRO
CELJE

TP STUDENEC
VAS: 459

0,1

1981

ELEKTRO CELJE

TP PODGORJE
OREHOVEC: 716

0,1

1990

ELEKTRO
CELJE

TP KRMELJ
GALVANA:
117(TUJ)

0,630

2008

TUJE LASTNIŠTVO

TP SEVNICA
KOPITARNA: 107

0,63

1956

ELEKTRO
CELJE

TP GRAJSKE
NJIVE: 098(TUJ)

0

2003

TUJE LASTNIŠTVO

TP ŽIGERSKI VRH: 0,1
253

1970

ELEKTRO
CELJE

TP STUDENEC:
112

0,1

1961

ELEKTRO CELJE

TP SELCE: 202

0,1

1966

ELEKTRO
CELJE

TP HUDO
BREZJE: 617

0,16

1986

ELEKTRO CELJE

TP DOLENJI
BOŠTANJ: 411

0,16

1979

ELEKTRO
CELJE

TP TRŽIŠČE
KOLODVOR: 439

0,1

1980

ELEKTRO CELJE

TP INES
SEVNICA: 667

0,4

1988

ELEKTRO
CELJE

TP BREŠKO: 464

0,05

1981

ELEKTRO CELJE

TP BOŠTANJ: 010 0,25

1937

ELEKTRO
CELJE

TP SKROVNIK:
349

0,1

1977

ELEKTRO CELJE

TP PUGELJ: 553

0,16

1984

ELEKTRO
CELJE

TP KAMENŠKO:
707

0,1

1990

ELEKTRO CELJE

TP SVINJSKO
VAS: 726

0,05

1991

ELEKTRO
CELJE

TP SONČNIK:
338

0,05

1976

ELEKTRO CELJE

TP STAGANCA:
718

0,1

1990

ELEKTRO
CELJE

TP PEKEL: 681

0,1

1988

ELEKTRO CELJE

NAZIV

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO
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NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

TP VINJI VRH
KAL: 729

0,05

1991

ELEKTRO
CELJE

TP BREZJE
0,05
GOVEJI DOL: 694

1989

ELEKTRO CELJE

TP POTOK: 358

0,25

1977

ELEKTRO
CELJE

TP DOBJE
PODGRADEC:
664

0,05

1988

ELEKTRO CELJE

TP LONTOVŽ:
724

0,1

1991

ELEKTRO
CELJE

TP DROŽANJE:
816

0,1

1998

ELEKTRO CELJE

TP GRAHOVICA:
730

0,1

1991

ELEKTRO
CELJE

TP PEČJE: 169

0,1

1964

ELEKTRO CELJE

TP TRŠČINA: 495

0,05

1982

ELEKTRO
CELJE

TP GRADEC
BLANCA: 627

0,05

1986

ELEKTRO CELJE

TP KOMPOLJE:
015

0,1

2005

TUJE
LASTNIŠTVO

TP SEVNICA
KOPITARNA 2:
073(TUJ)

0,630

1981

TUJE LASTNIŠTVO

TP LOG
KAMNOLOM:
258

0,1

1970

ELEKTRO
CELJE

TP JUTRANJKA
SEVNICA:
034(TUJ)

0,630

1970

TUJE LASTNIŠTVO

TP TERMOGLAS:
985

0,630

2007

TUJE
LASTNIŠTVO

TP PODGORJE
GOLOB: 928

0,050

2008

ELEKTRO CELJE

TP BLANCA: 181

0,25

1965

ELEKTRO
CELJE

TP BOŠTANJ 2:
321

0,16

1975

ELEKTRO CELJE

TP GABRIJELE:
072

0,16

1957

ELEKTRO
CELJE

TP METALNA
KRMELJ:
055(TUJ)

0,630;0,630 1978

TUJE LASTNIŠTVO

TP POŽARČE: 462 0,05

1981

ELEKTRO
CELJE

TP KRMELJ
ARMAT: 113
(TUJ)

0,400

2002

TUJE LASTNIŠTVO

TP KAPLJA VAS:
865

0,1

1991

ELEKTRO
CELJE

TP KONJSKO
VAS: 868

0,100

2004

ELEKTRO CELJE

TP POLJE
GABRIJELE: 546

0,1

1984

ELEKTRO
CELJE

TP STUDENEC
KORITO: 852

0,035

2001

ELEKTRO CELJE

TP ŠKOVEC
DOLINA: 535

0,05

1984

ELEKTRO
CELJE

TP NOVO
STUDENEC: 274

0,05

1971

ELEKTRO CELJE

TP KAMENICA:
157

0,1

1964

ELEKTRO
CELJE

TP ZAVRATEC:
414

0,1

1979

ELEKTRO CELJE

TP LEDGONJE:
618

0,1

1986

ELEKTRO
CELJE

TP LOG 2: 410

0,1

1979

ELEKTRO CELJE

NAZIV

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO
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NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

TP BOJNIK: 666

0,1

1988

ELEKTRO
CELJE

TP VELIKI
CIRNIK: 160

0,1

1964

ELEKTRO CELJE

TP OREHOVO
VAS: 704

0,1

1990

ELEKTRO
CELJE

TP VODALE: 362

0,1

1978

ELEKTRO CELJE

TP VETRNIK: 143

0,050

1962

ELEKTRO
CELJE

TP KOMPOLJE
VAS: 772

0,1

1995

ELEKTRO CELJE

TP KRAJNA
BRDA: 779

0,05

1962

ELEKTRO
CELJE

TP ZAPUŽE: 409

0,1

1979

ELEKTRO CELJE

TP PRIKLENCE:
795

0,1

1996

ELEKTRO
CELJE

TP VOZENK: 763

0,05

1994

ELEKTRO CELJE

TP ŽURKOV DOL:
413

0,1

1979

ELEKTRO
CELJE

TP TELČE: 052

0,1

1953

ELEKTRO CELJE

TP KRAJNA BRDA 0,100
2: 926

2008

ELEKTRO
CELJE

TP TELČICE: 496

0,1

1982

ELEKTRO CELJE

TP BETONARNA
HRIBŠEK: 910

0,63

2003

ELEKTRO
CELJE

TP MIŠKI VRH:
360

0,1

1977

ELEKTRO CELJE

TP REKŠTANJ:
844

0,05

2001

ELEKTRO
CELJE

TP OGRADE: 802 0,050

1997

ELEKTRO CELJE

TP BREZOVO
BUKOVJE: 672

0,05

1988

ELEKTRO
CELJE

TP STUDENEC
MATKO: 875

0,035

2004

ELEKTRO CELJE

TP VRSA: 769

0,1

1995

ELEKTRO
CELJE

TP BAZEN
SEVNICA: 568

0,25

1984

ELEKTRO CELJE

TP KRIŽE BORŠT:
660

0,1

1988

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
BLOKI: 205

0,63

1966

ELEKTRO CELJE

TP LUKOVEC:
740

0,1

1991

ELEKTRO
CELJE

TP POT NA
DOBRAVO: 445

0,25

1980

ELEKTRO CELJE

TP VRH
DOLINŠEK: 903

0,100

2006

ELEKTRO
CELJE

TP LISCA
SPODNJE
BREZOVO: 507

0,630;1,000 1982

ELEKTRO CELJE

TP MALE
DRUŠČE: 346

0,05

1976

ELEKTRO
CELJE

TP ŠMARJE 4:
693

0,4

1989

ELEKTRO CELJE

TP VITOVEC: 682

0,1

1988

ELEKTRO
CELJE

TP RUDA: 087

0,035

1959

ELEKTRO CELJE

TP DVORC: 222

0,16

1968

ELEKTRO
CELJE

TP ORLE: 474

0,1

1981

ELEKTRO CELJE

NAZIV

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO
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NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

TP PECELJ: 212

0,1

1967

ELEKTRO
CELJE

TP HUDENOVO:
622

0,05

1986

ELEKTRO CELJE

TP PODGORJE
STOPAR: 717

0,1

1990

ELEKTRO
CELJE

TP LOG: 100

0,1

1960

ELEKTRO CELJE

TP LAŠE: 423

0,05

1979

ELEKTRO
CELJE

TP KLADJE
ROŽNO: 447

0,05

1981

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
KLAVNIŠKA: 156

0,16

1964

ELEKTRO
CELJE

TP MURNICE:
297

0,05

1973

ELEKTRO CELJE

TP RUDNIK
NEKOVIN
BLANCA: 531

0,1

1983

ELEKTRO
CELJE

TP ŠTRASBERG:
394

0,1

1978

ELEKTRO CELJE

TP LISIČJE JAME:
118(TUJ)

0,1

2007

TUJE
LASTNIŠTVO

TP ŠKOVEC: 534

0,1

1984

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
KOLODVOR: 711

0,400;0,63
0

1990

ELEKTRO
CELJE

TP MALKOVEC:
066

0,100

1956

ELEKTRO CELJE

TP ZAKAL:
122(TUJ)

0,1

2001

TUJE
LASTNIŠTVO

TP PAVLA VAS:
484

0,100

1982

ELEKTRO CELJE

TP STILLES
BLANCA: 532

0,63

1980

ELEKTRO
CELJE

TP ROGAČICE:
441

0,1

1980

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
DOBRAVA: 225

0,25

1968

ELEKTRO
CELJE

TP PRIMOŽ: 695

0,05

1989

ELEKTRO CELJE

TP BOŠTANJ KZ:
121(TUJ)

0,160

1963

TUJE
LASTNIŠTVO

TP SLANČJI VRH:
698

0,1

1989

ELEKTRO CELJE

TP ROVIŠČE: 165

0,1

1964

ELEKTRO
CELJE

TP MEDVEDJEK:
739

0,1

1991

ELEKTRO CELJE

TP RADNA 2: 770 0,035

1995

ELEKTRO
CELJE

TP POKLEK: 513

0,16

1983

ELEKTRO CELJE

TP KLADJE KAL:
463

0,05

1981

ELEKTRO
CELJE

TP TRNOVEC:
142

0,1

1962

ELEKTRO CELJE

TP GABERSKA
GORA: 465

0,1

1981

ELEKTRO
CELJE

TP ŽABJEK: 082

0,1

1957

ELEKTRO CELJE

TP BRUNK: 126

0,160

1962

ELEKTRO
CELJE

TP LONČARJEV
DOL: 448

0,1

1981

ELEKTRO CELJE

TP ZGORNJE
VODALE: 747

0,1

1992

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
LISCA: 599

1,000

1968

ELEKTRO CELJE

NAZIV

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO

76

LEK Sevnica

NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

0,05

1984

ELEKTRO
CELJE

TP TANIN
SEVNICA:
051(TUJ)

1,000

1978

TUJE LASTNIŠTVO

TP LEPI DOB: 020 0,1

1940

ELEKTRO
CELJE

TP ŠMARJE 3:
323

0,16

1975

ELEKTRO CELJE

TP HUBAJNICA:
548

0,05

1984

ELEKTRO
CELJE

TP BROD
SEVNICA: 415

0,63

1979

ELEKTRO CELJE

TP LEDGONJE
MLIN: 720

0,05

1991

ELEKTRO
CELJE

TP RP SEVNICA
0
KOPITARNA: 824

1998

ELEKTRO CELJE

TP LEDINA: 624

0,05

1986

ELEKTRO
CELJE

TP DEDNA
GORA: 890

0,250

2005

ELEKTRO CELJE

TP MRZLA
PLANINA: 570

0,1

1985

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
KLAVNICA: 949

0,25

2009

ELEKTRO CELJE

TP PUSTI VRH:
764

0,1

1993

ELEKTRO
CELJE

TP SPAR
SEVNICA: 942

0,25

2009

ELEKTRO CELJE

TP SEVNICA
OBČINA: 215

0,400

1967

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
MIZARSKA: 148

0,250;1,000 1962

ELEKTRO CELJE

TP LOG ČN
SEVNICA: 929

0,4

2009

ELEKTRO
CELJE

TP BREG DOBJE:
944

0,16

2010

ELEKTRO CELJE

TP OREHOVO
OC: 891

0,100

2006

ELEKTRO
CELJE

TP HLADILNICA
BLANCA:
076(TUJ)

0,63

1981

TUJE LASTNIŠTVO

TP LOMNO: 179

0,16

1965

ELEKTRO
CELJE

TP LAMPERČE:
948

0,1

2010

ELEKTRO CELJE

TP GORENJE
MLADETIČE: 756

0,05

1993

ELEKTRO
CELJE

TP SREDNJE
LAKNICE 2: 963

0,1

2011

ELEKTRO CELJE

TP SREDNIK
CEROVEC: 809

0,035

1998

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
0,63
STOLPNICA:1003

2016

ELEKTRO CELJE

0,1

1981

ELEKTRO
CELJE

TP LAZE: 523

0,1

2016

ELEKTRO CELJE

0,05

1995

ELEKTRO
CELJE

TP SILIKO:
148(TUJ)

1,000

2015

TUJE LASTNIŠTVO

0,05

1991

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
LIDL: 1008

0,4

2016

ELEKTRO CELJE

NAZIV
TP MRTOVEC:
541

TP KK LOKA: 610

TP JELOVEC: 279

TP JEPERJEK: 733

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO
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NAZIV

NAZIVNA
MOČ (kV)

LETO
ZGRADI
TVE
LASTNIŠTVO

0,1

1972

ELEKTRO
CELJE

TP SEVNICA
BARON: 159
(TUJ)

1,000

2019

TUJE LASTNIŠTVO

0,05

1969

ELEKTRO
CELJE

TP ZAVRATECKAMNOLOM:
149 (TUJ)

0,25

2017

TUJE LASTNIŠTVO

0,05

1997

ELEKTRO
CELJE

TP SILIKO 1:
161(TUJ)

1

2021

ELEKTRO CELJE

1,000

1948

ELEKTRO
CELJE

TP TANIN
SEVNICA
2:154(TUJ)

1,000

2019

TUJE LASTNIŠTVO

0,63

2006

ELEKTRO
CELJE

TP TONČKOV
DOM LISCA: 920
(nadomestna)

0,100

2021

ELEKTRO CELJE

1,000

2003

TUJE
LASTNIŠTVO

TP SEVNICA
1,000
KOVINARSKANADOM:152(TUJ

2017

TUJE LASTNIŠTVO

TP TONČKOV
DOM LISCA: 920

TP PODGORJE:
241
TP METNI VRH:
794

TP SEVNICA
ŽAGA: 037

TP BOŠTANJ OC:
897
TP LEDINA VAS:
1028

NAZIV

NAZIVNA
LETO
MOČ (kV) ZGRADITVE

LASTNIŠTVO

TP LR HE
BOŠTANJ:
156(TUJ)

(Vir: Elektro Celje d.d.)
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Oskrba z zemeljskim plinom in UNP
Na območju občine Sevnica je na plinovodno omrežje priključenih 659 uporabnikov. Število
priključenih se v zadnjih letih ni bistveno spremenil. Načrt širitve plinovodnega omrežja v mestu
Sevnica je predviden za območje bodoče pozidave nove stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti. V
fazi idejne zasnove, katere investitor je Občina Sevnica, je projekt »Distribucijsko plinovodno omrežje
območje naselja Boštanj«. Gre za predvideno izgradnjo plinovodnega omrežja za naselje Boštanj in
Dolenji Boštanj.
Trend porabe plina oz. distribuiranih količin ter število priključenih na javno plinovodno omrežje v
mestu Sevnica je prikazan v spodnji tabeli.
Preglednica.4.12: Letna poraba ter št. priključkov na ZP v občini Sevnica
LETO
PORABA (kWh)
ŠT. PRIKLJUČKOV
2017
19.349.127
2018
18.881.603
2019
18.481.335
2020
18.638.286
2021
19.797.023
(Vir: Komunala Sevnica)

661
662
658
658
659

Na območju mesta Sevnica je zgrajeno plinovodno omrežje v dolžini 37.567 m. plinovodno omrežje je
dimenzij od DN 30 do DN 200 mm (material PE 110). poleg tega, je iz jekla zgrajenega še 875 m
plinovoda. V skladu z določbami sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega
plina za geografsko območje Občine Sevnica, objavljenem v Uradnem listu 30.1.2022 velja, da
distribucijski sistem sestavljajo distribucijski plinovodi in priključki, vključno s t.i. »fitingi« (npr.
reducirnimi kosi, T-kosi), armaturami (npr. zaporni elementi, sifoni), raznimi konstrukcijami (npr.
razdelilni kosi, lovilniki delcev). Distribucijski sistem je priključen na dve merilno regulacijski postaji
(MRP Stilles in MRP Lisca).
V spodnji tabeli so navedeni podatki o tipih in številu stavb priključenih na plinovodno omrežje z letno
poraba za leto 2021.
Preglednica.4.13: o tipih in številu stavb priključenih na plinovodno omrežje v letu 2021
TIP STAVBE
ŠT. STAVB
LETNA PORABA (kWh)
STANOVANJSKE HIŠE
548
7.397.166
BLOKI SKUPNE KOTLOVNICE
17
3.030.975
JAVNE STAVBE
40
3.756.783
PODJETJA
54
5.612.099
(Vir: Komunala Sevnica)
Trenutno je v občini Sevnica izvedena plinifikacija le v mestu Sevnica. Na ostalih območjih trenutno ni
zgrajene plinovodne infrastrukture.
V spodnjem grafikonu je prikazan delež rabe zemeljskega plina za gospodinjski in ne gospodinjski
odjem. Količine zemeljskega plina so prikazane v kWh za leto 2021.

79

LEK Sevnica

Grafikon 4.1: Delež odjema zemeljskega plina v letu 2021.
(Vir: Komunala Sevnica)
Plinovodno omrežje je trenutno dobro razvejano le na območju samega mesta Sevnica. Zaradi tega je
trenutno številnim potencialnim porabnikom onemogočeno koriščenje zemeljskega plina kot
energenta. Ker se pričakuje, da se bo vloga plina v naslednjih letih skladno z nacionalnim podnebnim
načrtom in dodajanjem plinov iz obnovljivih virov (vodik, bioplin, sintetični metan) še povečala in ZP že
sedaj sodi med čistejše vire ogrevanja bi bilo smotrno, kar se da hitro razširiti samo omrežje.

Slika 4.1: Prikaz Plinovodnega omrežja z rumeno v občini Sevnica
(Vir: PISO)
Prisotnost energenta UPN je za namen ogrevanja v občini Sevnica najnižja. Zaradi visoke cene
energenta in potrebnega prostora za skladiščenje je delež odjemalcev le 1,81 %.
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Preglednica.4.14: količina porabljenega UNP za
fizične osebe v zadnjih treh letih na v občini Sevnica
FO
količina (litri)
št.
2019
2020
2021
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
900
0
4
908
743
586
5
47
492
774
6
0
0
0
7
0
721
679
8
36
217
311
9
787
1.011
972
10
0
48
97
11
766
0
0
12
167
112
229
∑
2.711
4.244
3.648
(Vir: PETROL d.d.)

Preglednica.4.15: količina porabljenega UNP za
poslovne osebe v zadnjih treh letih na v občini
Sevnica
PO
količina (litri)
št.
2019
2020
2021
127
424
420
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
4
2.575
3.429
2.671
5
0
0
0
6
11.623
14.359
16.890
7
1.360
0
567
8
122.721
127.312
168.632
9
7.000
0
2.500
10
∑
145.406
145.524
191.680
(Vir: PETROL d.d.)

Oskrba s tekočimi gorivi
V občini Sevnica so na voljo 3 bencinski servisi za oskrbo s tekočimi gorivi za potrebe prometa. Poleg
oskrbe prometa s tekočimi gorivi, se v omenjeni občini oskrbuje 17,17 % porabnikov z ekstra lahkim
kurilnim oljem.
Podatkov o prodanih letnih količinah pogonskih goriv na bencinski servisih nismo dobili, zaradi
poslovne politike podjetij, katere ne dajejo podatkov v javnost.
Za oskrbovanje s tekočimi gorivi za potrebe prometa v občini Sevnica skrbijo sledeči bencinski servisi:
•
•
•

Petrol, d.d. BS Boštanj pri Sevnici (Boštanj 60a, 8294 Boštanj);
Petrol, d.d. BS Sevnica (Prešernova ulica 9, 8290 Sevnica);
Petrol, d.d. BS Tržišče (Tržišče 14c, 8295 Tržišče);
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Slika 4.2: Prikaz bencinskih servisov v občini Sevnica.
(Vir: Google maps)

Preglednica.4.16: poraba KO-EL v občini Sevnica v zadnjih treh letih
KO-EL (kurilno olje)
2019
2020
2021
Letna poraba v Letna poraba v Letna poraba v
Vrsta porabnika
litrih
litrih
litrih
Gospodinjski odjem
553.609
636.274
515.449
Komercialni odjem (industrija in storitve)
in javni objekti (šola, vrtci, …)
585.044
485.873
539.446
Skupaj
1.138.653
1.122.147
1.054.895
(VIR: PETROL d.d.)
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Kartografski prikaz naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije
Soproizvodnja toplotne in električne energije je proces pri katerem se sočasno pretvarjanja energija
goriva v toploto in električno energijo. V občini Sevnica je po podatkih Engisa instaliranih 7 naprav za
SPTE, katere so prikazane spodaj na kartografu.

Slika 4.3: Lokacije naprav za SPTE.
(Vir: Engis)
Preglednica.4.17: Naprave za SPTE v občini Sevnica
Naziv
Moč (kW)
SPTE OŠ Sava Kladnika
49

Naslov
Trg svobode 24, Sevnica

SPTE Planinska I

48

Planinska 19, 8290 Sevnica

SPTE Planinska II

48,5

Planinska cesta 19, 8290 Sevnica

SPTE Kotlovnica
Planinska 19
SPTE Mica

20

Planinska 19, Sevnica

8

Prvomajska ulica 26, Sevnica

SPTE Trubarjev dom-1

40

SPTE Trubarjev dom-2

20

Loka pri Zidanem Mostu 48, Loka pri Zidanem
Mostu
Loka pri Zidanem Mostu 48, Loka pri Zidanem
Mostu

(Vir: Engis)
Skupna moč instaliranih naprav za SPTE v občini Sevnica tako znaša 233,5 kW.
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Od podjetja ENERGETIKA BOJAN RUGELJ d.o.o. smo še nadaljnje pridobili podatke o proizvedeni
elektriki in toploti iz SPTE za lokaciji za leto 2021:
•

SPTE OŠ Sava Kladnika:
o

•

Viessmann Vitobloc 200 EM 50/81:
▪ Proizvedena elektrika: 217.200 kWh,
▪ Proizvedena toplota : 385.820 kWh;
SPTE Planinska 19:
o

Viessmann Vitobloc 200 EM 50/81 in 20/39:
▪ Proizvedena elektrika skupaj: 226.873 kWh,
▪ Proizvedena toplota skupaj : 502.280 kWh.

Posebej je potrebno omeniti podjetje Tanin d.d., ki je, kar se tiče energetske in toplotne oskrbe,
praktično že samozadostno. V lastnem kotlu namreč sežigajo lesne ostanke in s pomočjo generatorjev
proizvajajo večino lastne elektrike kakor tudi toplote potrebne za tehnološke procese.

Kartografski prikaz večjih kotlovnic.
Skupno število večjih kotlovnic katere ima v upravljanju podjetje Terca d.o.o. v občini Sevnica je 16.
Prevladujejo kurilne naprave na zemeljski plin katerih je 13 ter 3 na ELKO. Največje kotlovnice z močjo
2x580 kW na ELKO so instalirane v Sevnici na Trgu svobode.
V preglednici 4.18 je seznam kotlovnic katere ima v upravljanju Terca d.o.o..
Podani so podatki o lokaciji kotlovnic, njihovi starosti in moči. Prikazana je tudi ogrevalna površina ter
število subjektov kateri so priključeni na posamezno kotlovnico.
Preglednica.4.18: Pregled nad kotlovnicami Terca d.o.o.
Kotlovnica:
Zap.
št.

(lokacija, moč, leto vgradnje)

Št. subjektov
priključenih na
kotlovnico

Ogrevalna
površina (m2)

SEVNICA
1.

NASELJE HEROJA MAROKA 25
VIESSMAN VITOCROSAL 300 – ZP, 420 kW, leto 2019

2.

3.703 m2

83

2.965 m2

59

1.222 m2

28

NASELJE HEROJA MAROKA 9
VIESSMAN VITOCROSAL 200 – ZP, 186 kW, leto 2019

4.

181

NASELJE HEROJA MAROKA 2
VIESSMAN VITOCROSAL 200 – ZP, 404 kW, leto 2013

3.

8.493 m2

NASELJE HEROJA MAROKA 16
IVAR – ZP, 86 kW, leto 2021
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Kotlovnica:
Zap.
št.
5.

(lokacija, moč, leto vgradnje)
NASELJE HEROJA MAROKA 17
VIESSMANN – ZP, 170 kW, leto 2015

6.

23

4.785 m2

52

1.548 m2

36

1.222 m2

19

2.312 m2

48

757 m2

20

476 m2

10

1.499 m2

23

POD VRTAČO 19
VAILLANT – ZP, 47 kW, leto 2001

16

1.049 m2

CANKARJEVA ULICA 10
BUDERUS – ZP, 2 x 90 kW, leto 2012

15

31

KRMELJ 84A
VIESSMANN – ELKO, 350 kW, leto 2010

14.

1.096 m2

TRG SVOBODE 32
VIESSMANN – ZP, 105 kW, leto 2006

13.

31

TRG SVOBODE 13A
VIESSMANN – ZP, 130 kW, leto 2006

12.

1.010 m2

TRG SVOBODE - HTC
TVT Maribor – ELKO, 2 x 580 kW, leto 1995

11.

28

GLAVNI TRG 43
EMO - ELKO, 135 kW, leto 1998

10.

988 m2

NASELJE HEROJA MAROKA 21
VIESSMANN – ZP, 86 kW, leto 2001

9.

33

NASELJE HEROJA MAROKA 20
VIESSMANN – ZP, 86 kW, leto 2014

8.

2.056 m2

NASELJE HEROJA MAROKA 19
VIESSMANN – ZP, 86 kW, leto 2001

7.

Št. subjektov
priključenih na
kotlovnico

Ogrevalna
površina (m2)

PLANINSKA CESTA 25
VIESSMANN – ZP, 150 kW, leto 2008

(Vir: Terca d.o.o.)
Na spodnjem kartografu so prikazane lokacije kotlovnic v upravljanju Terce d.o.o.. V preglednici 4.18
so vse kotlovnice oštevilčene pod zaporedno številko. Skoraj vse kotlovnice se nahajajo v mestu
Sevnica. Številke kotlovnic so vrisane na zemljevid na sliki 4.4.
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Slika 4.4: Kartografski prikaz večjih kotlovnic.
(Vir: PISO)
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ANALIZA STANJA EMISIJ
Splošno o emisijah pri rabi energije za ogrevanje, javni promet in električno
energijo.
Analiza škodljivih emisij, ki izhajajo tako iz pridobivanja kot tudi rabe energije, nam lahko koristi pri
načrtovanju ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, zmanjševanju nastajanja škodljivih emisij ter čim
večjemu izkoriščanju obnovljivih virov energije. Bistveni del energetske politike je učinkovita raba
energije (URE) in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE).
Pri tem so pomembne direktive Evropske Unije in zahtev nacionalnega energetskega podnebnega
načrta v katerem je določeno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Cilj zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov za vsako članico EU je med 0 in 40 %. Slovenija se je tako zavezala, da bo do
leta 2030 povečala delež OVE v končni rabi za 27 % in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za najmanj 20 % glede na leto 2005.
Za pregled emisijskih faktorjev so podane lastnosti posameznih spojin:
•

•

•
•

•

žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g / mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč,
strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina
med ljudmi poznana kot kisel dež, ki se utemeljeno povezuje s problematiko umiranja gozdov.
Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni, kot so bronhitis, draženje
dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan;
ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g / mol; približno enako težak kot zrak (cca 29 g /
mol); je življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarven plin brez vonja in zaradi teh lastnosti
še posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju;
ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja;
dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g / mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani nastaja
pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah zgorevanja
preko 1000 °C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini;
ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g / mol; je brezbarven plin s šibko kislim okusom in je
težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni
krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni
strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji.
Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi
povzročila globalni dvig temperature za 3 °C +/- 1,5 °C.
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Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se uporabljajo v
Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V preglednici 5.1 so podane emisijske vrednosti za
posamezne energente.
Preglednica 5.1: Emisijske vrednosti pri uporabi energentov.

CO2 (kg/TJ)

SO2
(kg/TJ)

NOX
(kg/TJ)

CXHY
(kg/TJ)

CO (kg/TJ)

Prah
(kg/TJ)

Zemeljski plin

57.000

0

30

6

35

0

ELKO

74.000

120

40

6

45

5

UNP

55.000

3

100

6

50

1

Les

0

11

85

85

2.400

35

Električna energija

138.908

806

722

306

1.778

28

Rjavi premog

97.000

1.500

170

910

5.100

320

(VIR: Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo
energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe.)

Emisije proizvedene z ogrevanjem stanovanj
V analizi emisij pri rabi posameznih energentov za ogrevanje stanovanj smo ugotovili, da uporabljajo
za ogrevanje kot energent v veliki večini 67,22 % lesno biomaso. Precejšen delež stanovanj se ogreva
tudi z ELKO 18,32 % kateri ima najvišji delež CO2 kg/TJ. Z zemeljskim plinom se ogreva 11,70 % delež
stanovanj, 2,51 % s toplotnimi črpalkami in 0,25 % z UNP. Letna raba primarne energije za ogrevanje
stanovanj in pripravo sanitarne vode znaša 57.129 MWh. V preglednici 5.2 so podane vrednosti emisij,
ki so jih ustvarila stanovanja z energenti za ogrevanje.
Preglednica 5.2: Emisije plinov v občini Sevnica po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj v letu 2021
(v kg/TJ na leto).

Primarna Primarna
SO2
NOX
CXHY
Prah
energija energija CO2 (kg/TJ)
CO (kg/TJ)
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(MWh/a) (TJ/a)
Zemeljski 7.397,2
26,63 1.517.898,46
798,89
159,78
932,04
plin
10.557,5
38,01 2.812.512,40 4.560,83
1.520,28
228,04
1.710,31
190,03
ELKO
25,4
0,09
5.020,01
0,27
9,13
0,55
4,56
0,09
UNP
1.533,94 11.853,15 11.853,15 334.677,13 4.880,71
Biomasa 38.735,8 139,45
EE
413,4
1,49
206.712,86 1.199,43
1.074,43
455,37
2.645,89
41,67
Toplotne
črpalke
57.129,1 205,66 4.542.143,73 7.294,47 15.255,87 12.696,88 339.969,94 5.112,50
Skupaj
(VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov. )
Energent
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Emisije gospodinstva
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Grafikon 5.1: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo gospodinjstva za ogrevanje stanovanj v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.

Emisije proizvedene z ogrevanjem v industriji in storitvenem sektorju
V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje in proizvodne procese v industriji in storitvenem
sektorju smo ugotovili, da so anketirana podjetja v veliki večini uporabljajo zemeljski plin. Precejšen
delež emisij so proizvedene tudi z uporabo UNP in ELKO. Ostali energenti, kot sta električna energija iz
toplotnih črpalk in lesna biomasa sta uporabljeni v manjšini. V preglednici 5.3 so podane vrednosti
emisij, ki so jih ustvarila anketirana podjetja.
Preglednica 5.3: Emisije plinov v občini Sevnica po posameznih energentih za industrijo in storitveni sektor.

Primarna Primarna
energija energija
SO2
NOX
CXHY
Energent (MWh/a) (TJ/a)
CO2 (kg/TJ) (kg/TJ)
kg/TJ
(kg/TJ)
Zemeljski 5.612,1
20,20 1.151.602,71
606,11
121,22
plin
2.261,7
8,14
602.523,57 977,07 325,69
48,85
ELKO
1.332,2
4,80
263.770,85
14,39
479,58
28,78
UNP
250,4
0,90
9,92
76,62
76,62
Biomasa
EE 50,0
0,18
25.003,44
145,08 129,96
55,08
Toplotne
črpalke
9.506,4
34,22 2.042.900,57 1.146,45 1.617,96
330,55
Skupaj
Vir: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

CO (kg/TJ)
707,12

Prah
(kg/TJ)
-

366,40
239,79
2.163,37
320,04

40,71
4,80
31,55
5,04

3.796,73

82,10
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Emisije v industriji in storitvenem sektorju
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
Emisije (kg/a)

CO2 kg/TJ*1000

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Prah kg/TJ

Grafikon 5.2: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo anketirana podjetja v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.

Emisije proizvedene z ogrevanjem občinskih stavb
V analizi emisij pri rabi posameznih energentov za ogrevanje občinskih stavb smo ugotovili, da v večini
uporabljajo zemeljski plin in lesno biomaso. Najmanjši delež predstavlja ogrevanje na ekstra lahko
kurilno olje. V preglednici 5.4 so podane vrednosti emisij, ki so jih ustvarile občinske stavbe z energenti
za ogrevanje.
Preglednica 5.4 Emisije proizvedene z ogrevanjem občinskih stavb

Primarna Primarna
energija energija
(MWh/a) (TJ/a)
CO2 (kg/TJ)
915,0
3,29
187.752,46

SO2
(kg/TJ)
-

NOX
(kg/TJ)
98,82

CXHY
(kg/TJ) CO (kg/TJ)
19,76
115,29

Energent
Zemeljski
plin
76,9
0,28
20.490,58
33,23
11,08
1,66
ELKO
UNP
586,9
2,11
23,24 179,58 179,58
Biomasa
EE
Toplotne
črpalke
1.578,8
5,68
208.243,04 56,47 289,47 201,00
Skupaj
VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

Prah
(kg/TJ)
-

12,46
5.070,48
-

1,38
73,94
-

5.198,23

75,33
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Emisije občinskih stavb
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Grafikon 5.3: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo občinske stavbe v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.

Emisije proizvedene z rabo dizelskega goriva
Raba dizelskega goriva v javnem avtobusnem prometu posredno znatno onesnažuje ozračje.
Prevožena razdalja v šolskem letu 2021 z uporabo dizelskega goriva v javnem prometu znaša 287.475
km, za kar se je porabilo 51.599 l. Povprečna poraba dizelskega goriva mestnega avtobusa je ocenjena
na 16,7 l/100 km ter 18,02 l/100 km za šolski avtobus in kombi. Skupno se je v letu 2021 proizvedlo
510,5 MWh energije z uporabo dizelskega goriva. V preglednici 5.5 so podane vrednosti emisij
ustvarjene v javnem prometu.
Preglednica 5.5: Emisije proizvedene z rabo dizelskega goriva.

Prevoz
Mestni
avtobus
Šolski
avtobus/
kombi
Skupaj

Primarna
energija
(MWh/a)
25,28

Primarna
energija
(TJ/a)
0,09

485,27

1,75

129,27

209,63

69,88

10,48

78,61

8,73

510,55

1,84

136,01

220,56

73,52

11,03

82,71

9,19

SO2
NOX
CXHY
CO
CO2 (kg/TJ) (kg/TJ) (kg/TJ) (kg/TJ) (kg/TJ)
6,73
10,92
3,64
0,55
4,10

Prah
(kg/TJ)
0,46

VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.
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Javni prevozi
250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

CO2
kg/TJ*1000

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

Mestni avtobus

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ

Prah kg/TJ

Šolski avtobus/ kombi

Grafikon 5.4: Emisije plinov, ki jih letno ustvari javni promet v občini Sevnica.

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.)

Emisije proizvedene z rabo električne energije
Raba električne energije posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije
proizveden iz fosilnih goriv. Občina Sevnica je v letu 2021 porabila 56.799 MWh električne energije in
s tem ustvarila količino emisij, ki je podana v preglednici 5.6.
Preglednica 5.6: Emisije proizvedene z rabo električne energije.

Skupna raba
Primarna
električne
2021
energija
CO2
SO2
NOX
energije
[MWh]
(TJ/a)
kg/TJ
kg/TJ
kg/TJ
Gospodinjski 22.401,3
80,6
112.022,0 64.999,7
58.225,5
odjem
Poslovni
6.595,4
23,7
32.981,3
19.137,1
17.142,6
odjem
NN
11.308,4
40,7
56.549,8
32.812,4
29.392,8
SN
16.472,5
59,3
82.373,8
47.796,6
42.815,3
Javna
636,4
2,3
3.182,4
1.846,6
1.654,1
razsvetljava
Polnjenje EV
21,5
0,1
107,6
62,4
55,9
Skupaj
56.799,1
204,5
284.034,4 164.808,2 147.632,1
VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

CXHY
CO
kg/TJ
kg/TJ
24.677,3 14.338,6
7.265,4

4.221,6

12.457,3 7.238,3
18.146,1 10.543,7
701,0
407,3

Prah
kg/TJ
2.258,1
664,8
1.139,9
1.660,4
64,1

23,7
13,8
2,2
62.569,9 36.355,9 5.725,3
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Električna energija
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Grafikon 5.5: Emisije plinov, ki jih letno raba električne energije v občini Sevnica.

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.)

Skupne emisije proizvedene v občini Sevnica
V tej točki so prikazane vse emisije proizvedene pri rabi:
•
•
•
•
•
•
•
•

toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode gospodinjstev;
toplotna energija skupnih kotlovnic na zemeljski plin in preostalih javnih stavb;
toplotne energije za poslovni odjem in industrija;
toplotne energije za ogrevanje občinskih stavb;
energije za javni promet;
električne energije gospodinjstev;
električne energije za poslovni odjem in industrijo;
rabi električne energije za namen javne razsvetljave.

Skupaj se v občini Sevnica letno proizvede na podlagi anket in analiz 131.396,7 MWh primarne
energije. Največji delež emisij predstavljajo CO2 izpusti, prav tako je visok delež CO. Količine emisij so
prikazane spodaj v preglednici 5.7 in v grafikonu 5.7.
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Preglednica 5.7: Emisije v občini Sevnica.

Primarna Primarna
energija energija
(MWh/a) (TJ/a)
CO2 (kg/TJ)
57.129,1
205,7
4.542.143,7

Skupaj
gospodinjstva
ZP skupne
5.872,8
kotlovnice in
ostale javne
stavbe
Raba
9.506,4
toplotne
energije
podjetja
Občinske
1.578,8
stavbe
Raba energije
510,5
v prometu
Raba
22.401,3
električne
energije
gospodinjstev
Raba energije 33.761,4
poslovni
odjem in
industrija
Javna
636,4
razsvetljava
Skupaj
131.396,7

SO2
(kg/TJ)
7.294,5

NOX
CXHY
(kg/TJ) (kg/TJ) CO (kg/TJ)
15.255,9 12.696,9 339.969,9

Prah
(kg/TJ)
5.112,5

21,1

1.205.095,5

-

634,3

126,9

740,0

-

34,2

2.042.900,6

1.146,4

1.618,0

330,5

3.796,7

82,1

5,7

208.243,0

56,5

289,5

201,0

5.198,2

75,3

1,8

136,0

220,6

73,5

11,0

82,7

9,2

80,6

112.022,0

64.999,7 58.225,5 24.677,3

14.338,6

2.258,1

23,7

32.981,3

19.137,1 17.142,6

7.265,4

4.221,6

664,8

2,3

3.182,4

1.846,6

701,0

407,3

64,1

375,2

1.654,1

8.146.704,5 94.701,2 94.893,3 46.010,1 368.755,1

8.266,1

Skupna količina proizvedenih emisij v občini Sevnica tako znaša 8.759 t/TJ energije. Največji delež
emisij predstavljajo CO2 izpusti z 8.146,7 t/TJ. Velik del emisij predstavljajo tudi CO z 368,7 t/TJ. V
izračunih proizvedenih emisij v občini Sevnica so poleg CO2 in CO upoštevane tudi emisije iz SO2, NOX,
CYHY in prahu. V spodnjem grafikonu 5.6 so prikazane skupne proizvedene emisije v občini Sevnica ter
deleži proizvedenih emisij na grafikonu 5.7.
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Skupne emisije v občini Sevnica
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Grafikon 5.6: Količina emisij.

Deleži proizvedenih emisij v (kg/TJ)
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v
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Grafikon 5.7: Deleži proizvedenih emisij.
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ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABA ENERGIJE
Šibke točke oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije,
kjer so možna izboljšanja iz trenutnega stanja v pričakovano stanje. Pri oblikovanju izboljšav pa je
potrebno poleg dobre analize stanja poznati tudi stališča oziroma cilje občine na področju rabe in
oskrbe z energijo. Ti pa so naslednji:
•

spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini;

•

večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini;

•

energetska sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine;

•

zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora;

•

zmanjšanje emisij;

•

spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih sistemov ( kot so sistemi
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin itd..) ;

•

v primeru, da obstaja v bližini plinovod ali toplovod daljinskega ogrevanja se teži k čim
večjemu številu priklopov na omrežje, tako za gospodinjstva, kakor za večje porabnike
energije.

Stanovanjski sektor
Za ogrevanje stanovanj in pripravo TSV v občini Sevnica gospodinjstva največ uporabljajo lesno
biomaso 67,22 % in ELKO 18,32 %. Povprečna starost malih kurilnih naprav v občini Sevnica znaša 18,3
let. Do leta 2023 je potrebno zamenjati stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene
do vključno leta 1995. Leta 2028 pa bo začela veljati prepoved uporabe kurilnih naprav, ki so starejše
od 20 let. Do leta 2030 je v občini Sevnica ocenjeno 30 % znižanje rabe energije za ogrevanje in pripravo
TSV ter 15 % znižanje rabe električne energije.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;

•

vgradnja energetsko učinkovitih kurilnih naprav;

•

vgradnja prezračevalnih naprav;

•

energetska prenova stavb;

•

novogradnja nizkoenergijskih objektov;

•

vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;

•

vgradnja energetsko učinkovitejših strojev in naprav;

•

osveščanje občanov o OVE in URE.
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Kazalnik:
Energent

Zemeljski
plin

ELKO

Biomasa

Trenutno
stanje

Delež malih kurilnih naprav (%)
Pričakovano
stanje

11,70 %

Cilj

6,0 %

18,32 %

5,0 %

67,22 %

70,0 %

Odmik

5,70 %

Obrazložitev
Rabo zemeljskega plina je
potrebno nadomestiti z OVE.

13,32 %

Porabo ELK-a je potrebno
zmanjšati, saj ekološkega vidika
najbolj obremenjuje okolje.

2,78 %

Rabo biomase je potrebno
povečati, saj je iz ekološkega
vidika čist energent.

UNP

0,25 %

0,0 %

0,25 %

Cilj je zmanjšanje letne porabe
UNP-a na 0. Rabo energije je
potrebno nadomestiti z
obnovljivimi viri energije.

TČ

2,51 %

19,0 %

16,49 %

Uporabo TČ je potrebno povečati
zaradi izkoriščanja toplote in s
tem razbremenitev ekologije.

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Raba
energije
(kWh/m2)

Pričakovano
stanje

95,00

Cilj

66,50

Odmik

28,50

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
energije pod 66,5 kWh/m2 v
stanovanjskem sektorju.

Specifična raba električne energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje

Raba EE
(kWh/m2)

Specifična raba energije za ogrevanje in TSV

36,93

Pričakovano
stanje

Cilj

33,24

Odmik

3,69

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne rabe
električne energije pod 33,24
kWh/m2 v stanovanjskem
sektorju.
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Javni sektor
Za ogrevanje javnih stavb in pripravo TSV se v občini Sevnica največ uporablja kurilne naprave na ZP
50 % in lesna biomasa 33 %. Do leta 2030 je v občini Sevnica ocenjeno 35 % znižanje rabe energije za
ogrevanje in pripravo TSV ter 15 % znižanje rabe električne energije.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;

•

vgradnja energetsko učinkovitih kurilnih naprav;

•

vgradnja prezračevalnih naprav;

•

energetska prenova stavb;

•

energetski pregledi objektov

•

novogradnja nizkoenergijskih objektov;

•

vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;

•

vgradnja energetsko učinkovitejših strojev in naprav;

•

osveščanje o OVE in URE.

Kurilne naprave (%)

Kazalnik:
Energent

ELKO

Biomasa

ZP

TČ

Trenutno
stanje
11 %

33 %

50 %

6%

Pričakovano
stanje

Cilj

0%

39 %

35 %

26 %

Odmik

Obrazložitev

11 %

Porabo ELK-a je potrebno
zmanjšati, javni sektor mora biti
za vzgled ostalim porabnikom.

6%

Rabo biomase je potrebno
povečati, saj je z ekološkega
vidika čist energent.

15 %

20 %

Rabo zemeljskega plina je
potrebno nadomestiti z OVE.

Uporabo TČ je potrebno
povečati zaradi izkoriščanja
toplote in s tem razbremenitev
ekologije.
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Specifična raba električne energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje

Pričakovano
stanje

Raba
električne
40,16
energije
(kWh/m2)
Kazalnik:

Odmik

34,13

6,02

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
električne energije pod 34,13
kWh/m2 v vseh javnih objektih.

Specifična raba energije za ogrevanje in TSV

Trenutno stanje
Raba
toplotne
energije
(kWh/m2)

Cilj

Pričakovano
stanje

93,89

Cilj

61,03

Odmik

Obrazložitev

32,86

Cilj je zmanjšanje letne porabe
toplotne energije pod 61,03
kWh/m2 v vseh javnih objektih.

Podjetja
Šibke točke oskrbe smo podali za tiste poslovne subjekte, za katere smo izvedli anketiranje. V analizo
smo vključili podjetja in porabnike energije, ki imajo svoje poslovne prostore in imajo posebej
obravnavano porabo energije za storitveno dejavnost.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;

•

posodobitve in optimizacija procesov;

•

učinkovita raba odpadne toplote;

•

energetski pregledi podjetij;

•

osveščanje gospodarskih subjektov o OVE in URE;

•

vključevanje energetskih upravljalcev.

Poraba energentov

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Poraba
ELKA
(GWh/a)

2,26

Pričakovano
stanje

Cilj

Odmik

0

2,26

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
ELK-a na 0! Rabo energije je
potrebno nadomestiti z
obnovljivimi viri energije.
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Specifična raba energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Raba
električne
energije
(GWh,a)

Pričakovano
stanje

34,40

Cilj

Odmik

30,00

4,40

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne rabe
električne energije s
posodobitvijo in optimizacijo
podjetij.

Promet
Širitev podporne infrastrukture za električna vozila vpliva na odločitev občanov pri nakupu električnih
vozil. Ureditev goste mreže polnilnic bo omogočala enostavno in brezskrbno uporabo električnih
vozil. Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot trajnostne
mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

širitev podporne infrastrukture za električna vozila;

•

električni mestni avtobus.

•

spodbujanje občanov k uporabi trajnostne oblike mobilnosti.

Mobilnost

Kazalnik:
Trenutno
stanje

Pričakovano
stanje

Cilj

Odmik

Število
električnih
polnilnic

5

45

40

Električni
mesti
avtobus

0

1

1

Število
kolesarskih
poti

2

8

6

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje emisij v
prometu in povečanje električnih
polnilnic v občini.
Cilj je zmanjšanje emisij javnega
prometa v mestu.
Cilj je izboljšanje infrastrukture
za povečanje obsega
kolesarjenja v mestih in
njihovem zaledju.
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Javna razsvetljava
Za leto 2021 je v občini Sevnica znašala raba električne energije za javno razsvetljavo 636,4 MWh, kar
znaša pri 17.651 prebivalcih 36,05 kWh na prebivalca. Do leta 2032 je v občini Sevnica je ocenjeno 10
% znižanje rabe energije za javno razsvetljavo.
Predlogi za doseganje ciljev:
•
•
•
•

zamenjava potratnih svetil z energetsko učinkovitejšimi;
posodobitev javne razsvetljave;
uporaba solarne cestne razsvetljave na območjih brez javne razsvetljave;
centralno nadzorni sistem za upravljanje in spremljanje rabe energije.

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Por. el. na
prebivalca
(kWh/preb)

36,05

Raba električne energije za javno razsvetljavo
(kWh/preb.)
Pričakovano
stanje

Cilj

32,00

Odmik

4,05

Obrazložitev

Cilj je zamenjava potratnih svetil
in namestitev sodobnih svetil.
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OCENA PREDVIDENE RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO
OSKRBO Z ENERGIJO
Načrtovanje prostorskih načrtov in območij za oskrbo z energijo
OPN je enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko načrtovanje občine Sevnica in je hkrati
strateški in izvedbeni prostorski akt ter podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(OPPN) in projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne
19.11.2012, sprejel odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Vir: OPN Sevnica).
OPN Občine sevnica se bo v bližnji prihodnosti tudi posodobil.
V Občinskem prostorskem načrtu občine Sevnica so opredeljene usmeritve in spodbude s področja
energetike:
•

izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov
energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije v občini ter s spodbujanjem razvoja
(centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje v Sevnici

•

zagotavljanje stabilne oskrbe naselij z energijo ter spodbujanje rabe obnovljivih virov in
učinkovite rabe energije

•

Lokalni energetski koncept:
o učinkovita raba energije na vseh področjih in zmanjšanje končne energije,
o povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije,
o zmanjšanje obremenitev okolja,
o spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
o uvajanje daljinskega ogrevanja in zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire
energije.
Območje energetske infrastrukture obsega površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji
Savi, HE Boštanj in HE Blanca. Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in plinovoda, ki
v pretežni meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer potekajo tudi glavni koridorji
cestnih in železniških povezav državne in regionalne ravni.

•

•

Razvoj energetske infrastrukture občine temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi
različnih virov energije, ki s prenosnimi omrežji že pokrivajo območje občine.

•

Na podlagi energetske zasnove (lokalnega energetskega koncepta) občine naj se energetska
oskrba preusmerja na obnovljive vire energije ter na soproizvodnjo toplote in električne
energije z visokim izkoristkom. Uporaba obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, solarne
energije in sistemi ogrevanja na biomaso) naj bo prednostna povsod tam, kjer gradnja
plinovodnega omrežja ni načrtovana. Zaradi gozdnatosti je še posebej primerna uporaba
biomase. Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna energetska oskrba s
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prednostno uporabo obnovljivih virov energije. Pomemben obnovljivi vir, ki se na območju
občine že izkorišča, je vodna energija reke Save v spodnjem toku z zgrajenimi HE Boštanj in
HE Blanca. V občino sega del območja, ki se ureja za potrebe HE Krško. Razvoj pridobivanja
bioplina je smiseln na eni od kmetij, ki ima pogoje za izrabo bioplina in če zagotavlja zbiranje
in skupno izkoriščanje presežnih hlevskih ostankov iz drugih kmetij. Z vidika učinkovitosti
individualnih sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se spodbuja uvajanje izrabe
geotermalne energije s toplotno črpalko. V kar največji možni meri se spodbuja pasivno in
aktivno rabo sončne energije ter proizvodnjo električne energije s fotovoltaičnimi sistemi.
Na primernih lokacijah je smiselno preveriti tudi možnosti izrabe vetrne energije.
•

S prenovo naj se zagotavlja tudi energetska sanacija stavb, in sicer z ukrepi toplotne zaščite,
gradnje skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo OVE ter
zmernega zgoščevanja poselitve.

•

Pri načrtovanju poselitve je potrebno zagotavljati smotrno rabo energije s pogoji lociranja
objektov. Lokacije naj zagotavljajo celoletno osončenje. Ustrezna zasnova stavb, izbira
materialov, toplotna zaščita pri novogradnjah in energetska sanacija stavb pri
rekonstrukcijah, racionalna komunalna oskrba in uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih
virov energije naj sledijo ciljem učinkovite rabe energije in varstva okolja.

•

Obstoječe nizkonapetostno omrežje se posodobi in okrepi za potrebe razvijajoče se
industrije in poselitve. Pri tem se namesto zračnih vodov vgrajuje zemeljsko omrežje. Za
potrebe ogrevanja in drugo energetsko oskrbo objektov se razvijajo posamični ali skupinski
lokalni projekti z načrtovano izrabo obnovljivih virov energije (solarna in geotermalna
energija, biomasa ...). Ob ekonomski utemeljitvi in investicijski zmožnosti se v središču
Krmelja za potrebe ogrevanja družbenih objektov (šola, vrtec in druge družbene dejavnosti)
zgradi daljinski sistem na biomaso.

•

Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne
energije in energije vetra za lastne potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh
novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati
energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije
in onesnaženosti zraka v skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na
stanovanjskih območjih (S), območjih centralnih dejavnosti (CU, CD), posebnih območjih,
namenjenih posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem (BT), območjih za
gospodarske cone (IG) in industrijo (IP), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita
zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne povečujejo
onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije se uvaja najnovejšo
tehnologijo, ravno tako velja za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v
gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma se vsako dejavnost in
predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na
območju.

Usmeritve so ustrezne, v nadaljevanju podajamo še dodatne usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati
pri pripravi prostorskih aktov.
Energetsko upravljanje v občini mora biti urejeno celostno in tako vključevati tako naravno geografske
značilnosti območja, trenutno stanje energetske infrastrukture kot predviden razvoj območja in
dejavnosti za vse porabnike, potenciale na območju in v čim večji meri prispevati k trajnostnemu
razvoju.
103

LEK Sevnica
Energetska politika občine naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije,
hkrati pa čim manjše porabe energije oziroma k njenemu varčevanju. V tem kontekstu je smiselno
zamenjevati individualne sisteme z večjimi skupinskimi in spodbujati so proizvodnjo toplote in
električne energije. Kjer je gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno
oskrbo (priklop na skupno kotlovnico itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi
napravami.
Občina mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati predvsem:
-

zagotovitev URE (zamenjava zastarelih kotlov, sanacija stavbnega pohištva, izolacija, itd.) in
pospešenega prehoda iz fosilnih goriv na obnovljive vire energije (OVE),
v največji možni meri izkoristiti potencial obnovljivih virov energije, ki so prisotni na območju
občine in s tem zmanjšati energetsko odvisnost,
spodbujanje so proizvodnje toplote in električne energije (ter hladu),
vključevanje določil URE in OVE v občinske predpise.

Na splošno mora veljati naslednji prioritetni vrstni red energentov in načinov ogrevanja:
-

obnovljivi viri energije (OVE),
daljinska toplota,
zemeljski plin,
utekočinjeni naftni plin,
ekstra lahko kurilno olje.

Občina lahko v skladu z 29. členom EZ-1 določi prioritetno uporabo energentov za ogrevanje s
sprejetjem odloka, s katerim predpiše vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. V skladu z usmeritvijo
RS se da prednost obnovljivim virom energije (OVE), sledi daljinska toplota in plinovod ter nato še ostali
viri energije glede na škodo, ki jo povzročajo okolju. Občina lahko tak odlok sprejme za celotno občino,
lahko pa se odloči za tak poseg na izbranih zaokroženih območjih (npr.: območja, ki so zavarovana,
poslovno-industrijske cone itd.). V odloku se določi, v katerih primerih se mora lastnik/investitor tega
pravilnika držati (npr. ob zamenjavi kotla, kurjave, gorilnikov itd.).
Daljinski sistemi oskrbe z energijo in skupne kotlovnice (možnosti uvedbe novih sistemov)
Za obstoječa ali pa načrtovana strnjena območja bi bilo smiselno natančno preučiti interes lastnikov
ter pridobiti kazalnik porabe toplote na tekoči meter potrebnega omrežja daljinskega ogrevanja z
namenom preučitve ekonomičnost gradnje investicijsko izredno zahtevnih sistemov, kot je sistem
daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Pri večjih skupnih sistemih ogrevanja je potrebno
preučiti tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali tri generacije (toplota, hlad,
električna energija).
Individualni sistemi oskrbe z energijo
Občina naj prednostno spodbuja predvsem uporabo obnovljivih virov energije (geotermalna energija,
sončna energija – sončni kolektorji, sončne elektrarne, …) in na območju skupnih sistemov priključitev
na omrežje. Pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje je potrebno pretehtati ekonomske
in tehnične možnosti uvajanja različnih obnovljivih virov energije. Za spodbujanje občanov in poslovnih
subjektov v občini, naj občina uporablja spodbude v obliki informiranja, izobraževanja in lahko tudi
konkretnih finančnih subvencij (npr. sofinanciranje nakupa ogrevalnih sistemov na OVE, za katere
občani pridobijo tudi sredstva Eko sklada j.s.).
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7.1.1 Izvlečki iz OPN Občine Sevnica
Zasnova prostorskega razvoja Občine Sevnica
V zasnovi prostorskega razvoja Občine Sevnica, se na osnovi prepoznavnih naravnih in ustvarjenih
kvalitet prostora ter razvojnih teženj in možnosti določijo:
•
•
•
•

prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti,
omrežje naselij, z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji
druga za občino pomembna območja.

Zasnova prostorskega razvoja Občine Sevnica je prikazana na spodnji karti.

Slika 7.1: Zasnova prostorskega razvoja Občine Sevnica.
(Vir: OPN Občine Sevnica 2012)
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Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
Cilj občine je, da s trajno, kakovostno in zadostno komunalno oskrbo zagotovi uravnotežen prostorski
razvoj. Na celotnem območju občine se razvija, vzdržuje, prenavlja in rekonstruira gospodarsko javno
infrastrukturo skladno s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarskega razvoja. Prednostno se
zagotavlja minimalna komunalna opremljenost območij, kjer to še ni zagotovljeno, skladno s
predhodno zagotovljeno časovno dinamiko in finančnimi viri. Na območjih, kjer opremljenost ne
dosega ustreznih oskrbnih standardov, se izvaja sanacija stanja. Pri tem se zagotavlja ustrezna stopnja
varstva okolja.
Zagotavlja se racionalna raba energije in zmanjševanje stroškov za izgradnjo in obratovanje omrežij
gospodarske javne infrastrukture. Pri opremljanju novih območij se infrastruktura gradi za zaključene
celote. Gradnja komunalne infrastrukture se predvsem v naseljih načrtuje v skupnih infrastrukturnih
koridorjih. Načrtovanje infrastrukturnih vodov se izvaja na način, da le ti ne ogrožajo namenske rabe,
prav tako obratno, namenska raba ne sme ogrožati njihovega delovanja in vzdrževanja. Obstoječa
območja gospodarske infrastrukture, ki negativno vplivajo na naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost se ustrezno sanira. Pri gradnjah se vzpostavlja prehodnost prostora za prosto živeče
živali.
V zasnovi gospodarske javne infrastrukture so, ob upoštevanju usmeritev prostorskega razvoja občine,
prikazana obstoječa in načrtovana omrežja in objekti državnega in regionalnega pomena ter
pomembnejša obstoječa in načrtovana omrežja in objekti lokalnega pomena.
Prometna infrastruktura/omrežje
Ceste:
Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most–Radeče–
Boštanj–Krško. Nanjo se navezuje regionalna cesta proti Trebnjem, regionalna povezava poteka od
Radeč do Krškega tudi po levem bregu reke Save. Načrtovana je izgradnja mostu Sevnica-Log, s čemer
bo razbremenjen in reguliran promet med naselji po dolini reke Save. V okviru te povezave je
predvidena delna prestavitev regionalne ceste R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica ter ukinitev
dveh nivojskih železniških prehodov na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova. Predvidena je
rekonstrukcija nadvoza regionalne ceste R2-424 Boštanj – Planina nad železniško progo v naselju
Šmarje, gradnja novega nadvoza nad regionalno železniško progo Sevnica–Trebnje ter izgradnja
podvoza glavne ceste G1-5 pod regionalno železniško progo Sevnica–Trebnje. Za mesto Sevnica so
dolgoročno potrebne nove premostitve Save tudi na območju med Radno in mestnim središčem. Preko
območja občine Sevnica poteka trasa 3. razvojne osi, za kar se pripravlja državni prostorski načrt.
Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo, zlasti najbolj
prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in
varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi naselja se
zagotavlja nove površine v obcestnem svetu. V središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v
občinskem središču, se zagotavljajo površine za parkiranje. Razvoj kolesarskega omrežja temelji na
zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena kolesarska povezava Radeče–Sevnica–
Brestanica in povezava od Sevnice do Mokronoga. Na območju mesta Sevnica ter primestnih naseljih
se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve površine.
Prav tako se predvidi tudi ureditev varnih peš in kolesarskih dostopov do postaj in postajališč javnega
potniškega prometa.
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Železnica:
V Sevnici je pomembno vozlišče železniškega tovornega in potniškega prometa med dvotirno primarno
povezavo Ljubljana–državna meja s Hrvaško in sekundarnim krakom dolenjske železnice TrebnjeSevnica. Dolgoročno je načrtovana ukinitev nivojskih križanj cest in železnice na glavni železniški progi
oziroma ureditev izven nivojskih križanj hitre proge Ljubljana–Zagreb ter zavarovanje nivojskih križanj
cest na regionalni progi Sevnica-Trebnje. Pri razvoju poselitve je potrebno upoštevati dolgoročno
predvideno elektrifikacijo, posodobitev, dograditev in rekonstrukcijo železniške proge v državni
pristojnosti.
Javni potniški promet:
Javni potniški promet na relaciji Sevnica–Krško, Sevnica–Trebnje in Sevnica–Zidani Most naj
zagotavljajo avtobusna podjetja. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest je obvezno načrtovati tudi
avtobusna postajališča. Izboljšati je potrebno dostopnost z javnim prevozom. Zato naj se prouči
možnosti združevanja šolskih prevozov z javnim linijskim prevozom z namenom povečanja dostopnosti
občanov do glavnega prometnega ožilja iz zalednih delov poselitve in racionalizacije prevozov, kjer je
to smiselno in izvedljivo. Zaradi posebnosti občine z vidika njene lege in velikosti je potrebno sistem
javnega potniškega prometa načrtovati v povezavi s sosednjimi občinami oziroma na ravni regije za
zagotavljanje javnega potniškega prometa do večjih zaposlitvenih centrov, krajev šolanja, oskrbe in
drugih potreb.
Komunalna infrastruktura
Oskrba z vodo:
V največji možni meri se vsa naselja opremi z javnim vodovodom. Ob upoštevanju značilne razpršene
gradnje je možno v oddaljenih naseljih zagotoviti vodooskrbo tudi iz individualnih sistemov, vendar se
morajo ti vključiti v sistem javne oskrbe, tako da bodo zagotavljali neoporečno pitno vodo v okvirih
minimalnih tehnično higienskih zahtev. Predvidena je dograditev povezave vodovodnih sistemov in
njihova obnova v mestu Sevnica ter ureditev skupnega vodovodnega omrežja za krajevne skupnosti v
Občini Sevnica (Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj, Šentjanž). Zato se bodo povezali naslednji vodovodni
odseki na desnem bregu reke Save: vrtina Studenec se bo povezala z vodovodom Studenec, vodovod
Primož (vodohran Laze) z vodovodnim sistemom Nova gora, Vodovod Nova gora (Malkovec) z
vodovodnim sistemom Tržišče in Krmelj, vodovod Krmelj z vodovodom Osreški vrh-Leskovec-Šentjanž.
Zgrajeno je omrežje za naselja Čelovnik, Sveti Rok, Cerovec, Kompolje, Zgornje Vodale in Malkovec.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode v občini Sevnica je zasnovana glede na obstoječe stanje komunalne infrastrukture.
Načrtovane ureditve kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav temelji na Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini. Umeščanje in izgradnja
cevovodov za odpadno vodo in objekte ČN se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih,
območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.
Za izgradnjo kanalizacijskih sistemov za aglomeracije v občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega reševanja
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, bo potrebno zgraditi okvirno 21 čistilnih naprav,
obnoviti 3 obstoječe čistilne naprave ter zgraditi 50-60 km magistralne, primarne in sekundarne
kanalizacije. Prav tako bo na kanalizacijskih sistemih potrebno zgraditi 10-12 manjših črpališč. Novi
kanalizacijski sistemi so predvideni v celoti v ločenem sistemu. Za aglomeracije Sevnica, Boštanj, Radna
in Log se odpadne vode odvajajo na zgrajeno centralno ČN Sevnica za 9900 PE. Na območju občine je
predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in ČN (v skladu z izdelano Študijo odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o.):
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kanalizacija s ČN Orehovo (dolžina kanalizacije 4738 m, ČN 300 PE), kanalizacija s ČN Loka (dolžina
kanalizacije 6400 m, ČN 900 PE), kanalizacija s ČN Breg (dolžina kanalizacije 3100 m, ČN 300 PE),
kanalizacija s skupno ČN Dolnje Brezovo (dolžina kanalizacije 1420 m, ČN 1500 PE), kanalizacija s ČN
Blanca (dolžina kanalizacije 1200 m, ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Arto (ČN 100 PE), kanalizacija s ČN
Gornje Brezovo (ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Tržišče-Krmelj (ČN 1000 PE), kanalizacija s ČN Šentjanž
(ČN 400 PE), ČN Čanje (80 PE), ČN Malkovec (200 PE), ČN Poklek nad Blanco (100 PE), ČN Šmarčna (100
PE), ČN Koludrje-Birna vas (100 PE), ČN Lončarjev Dol (100 PE), ČN Konjsko (80 PE), ČN Lukovec (100
PE), ČN Rovišče (150 PE), ČN Hudo Brezje (80 PE). V izdelavi je novelacija Študije odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v občini Sevnica. S tem bo bolj natančno določena ciljna stopnja opremljenosti javnega
odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posamezna naselja ter bo odvisna od rezultatov analiz tehnične,
tehnološke in ekonomske upravičenosti.
Ravnanje z odpadki:
Izvajalec javne gospodarske službe za področje zbiranja odpadkov bo nadalje razvijal obstoječi sistem
ločenega zbiranja odpadkov. Predvideni novogradnji oziroma rekonstrukciji na področju ravnanja z
odpadki v naslednjih letih sta gradnja zbirnega centra za odpadke Krmelj in zbirnega centra za odpadke
Blanca. Odlaganje odpadkov se izvaja na Centru za ravnanje z odpadki Dolenjske, pred odlaganjem se
zagotavlja predelava odpadkov v zbirnih centrih z namenom zmanjšanja količin za odlaganje. V občini
se divja odlagališča odstrani in sanira ter prepreči nadaljnje nelegalno odlaganje odpadkov.
Komunikacijska infrastruktura:
Klasično telefonsko omrežje bo v prihodnosti dopolnjeno z omrežji širokopasovnih povezav, temelječih
na novih tehnoloških spoznanjih. Vozliščno centralo v Sevnici dopolnjujejo končne centrale v Boštanju,
Krmelju, Sevnici in na Blanci. V večjih naseljih se uvaja telekomunikacijske storitve z uvajanjem novejših
tehnologij dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi. Slovenski optični križ, ki ga sestavlja
ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje, poteka iz Ljubljane prek Grosupljega in Trebnjega do
glavne avtomatske telefonske centrale v Novem mestu, od koder se omrežje nadaljuje proti Krškem in
Hrvaški. Iz navedene veje bodo zgrajene optične kabelske povezave med večjimi mesti, med drugim
tudi za Sevnico. Na to hrbtenično omrežje se dogradi distribucijsko optično omrežje. S postavitvijo
baznih postaj mobilne telefonije v predelih s slabšo pokritostjo bo dopolnjeno omrežje baznih postaj
in izboljšan doseg signalov. Izboljšanje je potrebno na območjih vzhodno od Boštanja, v
severozahodnem delu mesta Sevnica, na Okroglicah, Radežu, Razborju, Malkovcu, v Tržišču in na
Slančjem Vrhu.
Energetska infrastruktura:
Elektroenergetsko omrežje:
Razvoj energetske infrastrukture občine temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi različnih virov
energije, ki s prenosnimi omrežji že pokrivajo območje občine. Potrebna je ločitev boštanjskega in
sevniškega kabelskega srednjenapetostnega razdelilnega omrežja zaradi omejenih možnosti prehoda
preko reke Save. S tem bo vzpostavljena kabelska zanka, ki bo povezovala RTP Sevnica in TP Boštanj,
TP Pugelj, TP Grajske njive, TP Mercator, TP Brod, TP Mlakar obrtna cona, TP Dolenji Boštanj, TP Boštanj
II. Načrtovana je izgradnja samostojnega kabelskega izvoda iz RTP Sevnica za napajanje nadzemnega
omrežja Žurkov Dol–Pečje z vključitvijo pri TP Klavnica; na relaciji RTP Sevnica–Kompolje pa
nadomestitev enosistemskega nadzemnega izvoda DV 20 kV Hotemež z dvema kabelskima izvodoma,
kjer eden prevzame napajanje primestnega omrežja, drugi pa pripadajoči odjem vzdolž trase v smeri
proti Radečam. Načrtovana je tudi postopna modernizacija podeželskega srednjenapetostnega
omrežja v preostalem delu občine.
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Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila realizacija državne prostorske ureditve - izgradnje daljnovoda
DV 2 x 110 kV RTP Sevnica–RTP Mokronog. V prostoru občine je načrtovana in v izvajanju gradnja 2 x
400 kV daljnovoda Beričevo–Krško in vzankanje 2 x 400 kV RP Hudo. Preko območja Občine Sevnica
potekajo še: objekti za razdeljevanje in prenos električne energije 2 x 110 kV daljnovod – vzankanje HE
Boštanj, 2 x 110 kV daljnovod – vzankanje HE Blanca, 2 x 110 kV daljnovod – vzankanje HE Vrhovo, 1 x
110 kV daljnovod Trbovlje–Brestanica, 1 x 110 kV daljnovod Brestanica–Sevnica, 1 x 110 Kv daljnovod
Sevnica-Brestanica, 1 x 110 kV daljnovod Sevnica–Blanca. Na območju občine sta zgrajena objekta za
proizvodnjo električne energije HE Boštanj in HE Blanca. Z delom na območje občine segata objekta HE
Vrhovo in HE Krško (v gradnji).
Plinovod:
Preko območja občine potekajo naslednji prenosni plinovodi:
- R42; odcep (MRP) Brestanica – odcep (MRP) Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 barov,
- R42; odcep (MRP) Sevnica – MRP Radeče; premer 150 mm; tlak 50 barov,
- P422; od R42 v 13+110 – MRP Brezovo; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P423; od R42 v 20+670 – MRP Sevnica; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P4232; MRP Sevnica – MRP Stilles; premer 250 mm; tlak 3 bare,
- P42311; MRP Stilles – MRP Lisca; premer 200 mm; tlak 1 bar.
Navedeno omrežje je v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o. kot sistemskega operaterja prenosnega
omrežja zemeljskega plina. Distribucijsko plinovodno omrežje v občini upravlja Javno podjetje Plinovod
Sevnica. Na plinovod je priključenih 11 kotlovnic. Skupaj je na plinovod priključenih več kot 900
stanovanj, ki se ogrevajo preko skupnih kotlovnic, in 550 individualnih stanovanjskih hiš, javne stavbe
in nekateri manjši industrijski odjemalci. Večje porabnike v industriji oskrbuje podjetje Plinovodi d.o.o.
Obstoječe plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij
potencialnih uporabnikov, predvsem v predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini
ni daljinskega ogrevanja stanovanj.
Lokalni energetski koncept in raba obnovljivih virov energije:
Občina ima izdelano energetsko zasnovo, ki se bo v letu 2022 nadomestila z novo. Na podlagi
energetske zasnove (lokalnega energetskega koncepta) občine naj se energetska oskrba preusmerja
na obnovljive vire energije ter na soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Uporaba obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso) naj
bo prednostna povsod tam, kjer gradnja plinovodnega omrežja ni načrtovana. Zaradi gozdnatosti je še
posebej primerna uporaba biomase. Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna
energetska oskrba s prednostno uporabo obnovljivih virov energije. Na objektih in območjih, ki so
varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni
sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter na vplivnih območjih je
postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi
umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje. Pomemben obnovljivi vir, ki se na območju občine že izkorišča, je vodna energija reke Save v
spodnjem toku z zgrajenimi HE Boštanj in HE Blanca. V občino sega del območja, ki se ureja za potrebe
HE Krško. Razvoj pridobivanja bioplina je smiseln na eni od kmetij, ki ima pogoje za izrabo bioplina in
če zagotavlja zbiranje in skupno izkoriščanje presežnih hlevskih ostankov iz drugih kmetij. Z vidika
učinkovitosti individualnih sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se spodbuja uvajanje
izrabe geotermalne energije s toplotno črpalko. V kar največji možni meri se spodbuja pasivno in
aktivno rabo sončne energije ter proizvodnjo električne energije s fotovoltaičnimi sistemi. Na
primernih lokacijah je smiselno preveriti tudi možnosti izrabe vetrne energije. Na objektih in območjih,
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ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije
ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih
je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi
umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno
soglasje.
Učinkovita raba energije:
Učinkovita in varčna raba energije je trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju prenove naselij, pri
novogradnjah, prenovah in sanacijah - z namenom zmanjšanja rabe energije, smotrne uporabe
materialov ob hkratnem zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarjenja. Pri naseljih se
zagotavlja predvsem zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, upoštevaje
določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki se nanašajo na porabo električne
energije. V Sevnici se še nadalje razvija distribucijsko plinovodno omrežje. Pri stavbah se ta cilj
zagotavlja tudi s spodbujanjem pasivne in druge energetsko učinkovite gradnje, s predpisanimi
tehničnimi ukrepi toplotne zaščite stavb in spodbujanjem zamenjave fosilnih goriv z gorivi z manj
ogljika ali biomase.
Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je prikazana
na spodnji karti.
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Slika 7.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture.
(Vir: OPN Občine Sevnica 2012)
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Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
Območja naselij
Na območju občine Sevnica je 118 naselij po RPE. Okvirna območja naselja - ON so:
4 –Blanca (1 ON),
5 - Boštanj (1 ON),
6 – Breg (1 ON),
14 – Dolenji Boštanj (1 ON),
15 – Dolnje Brezovo ( 1 ON),
40 – Krmelj (1 ON),
45 – Log (1 ON),
46 – Loka pri Zidanem Mostu (1 ON),
50 – Malkovec (1 ON),
69 – Polje pri Tržišču (1 ON),
76 – Radna (1 ON), 81 – Sevnica (1 ON),
89 – Studenec (1 ON),
91 – Šentjanž (3 ON – Gabrce, Šentjanž, Glino),
92 – Šentjur na Polju (1 ON),
94 – Šmarčna (1 ON),
96 – Telče (1 ON),
100 – Tržišče (2 ON – Tržišče, Mostec),
106 – Zabukovje nad Sevnico (1 ON – Zabukovje),
116 – Hinjce (1 ON).
Na okvirnem območju razpršene poselitve se določijo še naslednja ON ( okvirna območja naselja
določena na podlagi izvornega naselbinskega telesa):
2 – Arto (1 ON),
3 – Birna vas (2 ON – Birna vas in Gomila),
7 – Brezovo (1 ON),
8 – Budna vas (1 ON),
10 – Čanje (1 ON),
16 – Dolnje Impolje (1ON),
17 – Dolnje Orle (1 ON),
19 – Drušče (2 ON – Velike Drušče, Male Drušče),
20 – Gabrijele (1 ON),
22 – Gornje Brezovo (1 ON),
23 – Gornje Impolje (1 ON),
24 – Gornje Orle (1 ON),
26 – Hudo Brezje (2 ON – Cerovec in Hudo Brezje),
30 – Kal pri Krmelju (1 ON),
31 – Kamenica (1 ON),
32 – Kaplja vas (1 ON),
33 – Kladje nad Blanco (1 ON),
34 – Kladje pri Krmelju (2 ON – Gradec, Kladje pri Krmelju),
35 – Koludrje (1 ON),
36 – Kompolje (1 ON),
37 – Konjsko (1 ON),
43 - Ledina (1 ON),
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44 - Leskovec v Podborštu (1 ON)
47 – Lončarjev Dol (1 ON),
48 – Lukovec (2 ON – Lukovec in Javše),
55 – Okroglice (1 ON),
56 – Orehovo (1 ON – Orehovo),
57 – Orešje nad Sevnico (1 ON),
64 – Podboršt (1 ON),
68 – Poklek nad Blanco (2 ON – Pirični Dol, Poklek nad Blanco),
73 – Primož (1 ON),
74 – Račica (1 ON),
75 – Radež (1 ON),
77 – Razbor (2 ON – Razbor, Lisce),
78 – Rogačice (1 ON),
79 – Rovišče pri Studencu (1 ON),
80 – Selce nad Blanco (1 ON),
82 – Skrovnik (1 ON),
83 – Slančji Vrh (1 ON),
85 – Spodnje Mladetiče (1 ON),
86 – Spodnje Vodale (1 ON),
93 – Škovec (1 ON),
101 – Velika Hubajnica (1 ON),
102 – Veliki Cirnik (1 ON),
107 – Zavratec (1 ON),
108 – Zgornje Mladetiče (1 ON),
111 – Žigrski Vrh (1 ON – Žigrski Vrh),
114 – Hinje (1 ON).
Naselja, vključno z območji razpršene gradnje
Območje razpršene gradnje, ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu, Žurkovem Dolu,
Čelovniku in Križu. Območje se sanira na podlagi OPPN. Ostala območja razpršene gradnje, ki se na
podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe ON, so: Malkovec, Log, Breg, Spodnje Vodale, Jablanica,
Drožanje, Blanca in Birna vas.
Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naselja, naravni prostor,
okolje in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Zato se za vsa območja razpršene gradnje
določijo pogoji sanacije s posebnim poudarkom na oblikovanju in komunalne ureditve.
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Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje so prikazane na spodnji karti.

Slika 7.3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo.
(Vir: OPN Občine Sevnica 2012)
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Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
Na podlagi namenske in dejanske rabe prostora iz prikaza stanja se na podlagi Pravilnika OPN določa
namenska raba zemljišč kot stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Osnovno namensko
rabo zemljišč se določa ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora, podrobno pa z
upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag ter razvojnih pobud v prostoru. Pri določanju novih stavbnih
zemljišč je potrebno upoštevati merila, s katerimi bodo v največji možni meri ohranjene značilnosti
naravnega in grajenega prostora. Pri tem pa se upošteva tudi režime s področja varstva kmetijskih
zemljišč in gozdov, voda, narave in kulturne dediščine.
Območja, namenjena izključno bivanju, se ne načrtujejo v bližini gospodarskih con, površin za
industrijo, trgovskih in poslovnih con ter objektov energetske infrastrukture.
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so prikazane na spodnji karti. (Vir: OPN Občine Sevnica
2012)

Slika 7.4: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
(Vir: OPN Občine Sevnica 2012)
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Ocena prihodnje rabe energije
Za oceno prihodnje rabe energije je povzet statističen podatek o izdanih gradbenih dovoljenjih v
preteklem obdobju v občini sevnica in tako izdelala ocena novogradenj v prihodnosti. Preglednica v
nadaljevanju kaže, da je bilo v letih od 2013 do 2021 na leto povprečno izdanih 26 gradbenih dovoljenj
za stanovanjske stavbe s povprečno površino stavbe 260,49 m2, ter 76 gradbeni dovoljenji za ne
stanovanjske stavbe s povprečno površino stavbe 166,59 m2.
Preglednica 7.1: Prikazuje število izdanih gradbenih dovoljen za stanovanjske stavbe v občini
Sevnica.
LETO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Povp.

Število stavb

35

38

30

20

19

37

15

18

20

26

9.920

9.281

7.796

5.207

4.889

8.528

4.455

4.407

5.337

6.647

283,43

244,24

259,87

260,35

257,32

230,49

297,00

244,83

266,85

260,49

29.851

26.993

28.422

Povprečni volumen stavbe [m3]

852,86

710,34

781,60

Število stanovanj v stavbah

35

38

30

20

19

37

15

19

20

26

Pov. stanovanj v stavbah [m2]

6.166

5.917

5.015

2.989

3.278

6.146

2.677

2.680

3.412

4.253

Povp. površina stanovanja [m2]

176,17

155,71

167,17

149,45

172,52

166,11

178,47

141,05

170,60

164,14

Površina stavb

[m2]

Povprečna površina stavbe [m2]
Prostornina stavb

[m3]

(Vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal)
Preglednica 7.2: Prikazuje število izdanih gradbenih dovoljenj za ne stanovanjske stavbe v občini
Sevnica.
LETO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Povp.

Število stavb

19

24

8

129

137

174

68

41

84

76

3.383

7.678

1.714

19.938

18.147

16.985 6.547

6.552

12.293

10.360

178,05

319,92

214,25

154,56

132,46

97,61

159,80

146,35

166,59

14.189

31.864

23.027

Povprečni volumen stavbe [m3]

746,79

1.327,67

1.037,23

Število stanovanj v stavbah

0

0

Površina stavb

[m2]

Povprečna površina stavbe [m2]
Prostornina stavb

[m3]

0

0

0

0

96,28

0

0

0

Pov. stanovanj v stavbah [m2]

(Vir: Statistični urad RS, Si-stat podatkovni portal)

Na podlagi podatka o izdanih gradbenih dovoljenjih se je privzelo, da bo tudi v prihodnjem obdobju
trend izdaje gradbenih dovoljenj ostal enak - na leto bo izdanih v povprečju 26 gradbenih dovoljenj za
stanovanjske stavbe in 76 gradbeni dovoljenji za ne stanovanjske stavbe. To je vsekakor
predpostavka, ki je neodvisna od dogajanja na trgu in pomeni le grobo oceno izdaje gradbenih
dovoljenj v prihodnosti. Vendar je za informativno napoved bodoče potrebe po energiji dokaj realen
pokazatelj.
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Na osnovi podatkov o povprečnem številu stavb in površini gradnje smo glede na Pravilnik o učinkoviti
rabi energije v stavbah (PURES) (Ur. l. RS, št. 52/2010) smo izračunali potrebe po energiji. Iz spodnje
preglednice je tudi razvidno, da je potrebno zagotoviti 25 % bodoče energije za ogrevanje iz OVE.
Preglednica 7.3: Prikazuje potrebe po energiji za stavbe novogradnje.
Standardni pogoji rabe stavbe

Regulativa

Notranja temperatura (hlajenje)

(T)

26

°C

Notranja projektna temperatura (ogrevanje)

(T)

20

°C

Specifična letna raba energije za toplo vodo (več stan.)

(qw)

16

kWh/m2a

Specifična letna raba energije za toplo vodo (eno stan.)

(qw)

12

kWh/m2a

Temperaturni primanjkljaj

(T)

3100

K dan

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe

QNC

0

kWh/a

Letni pot. standardna top. za toplo san. vodo (stan. odjem)

QW

186

kWh/a

Letni pot. standardna top. za toplo san. vodo (eno stan. )

qW

12

kWh/m2a (SIST EN ISO 13790)

Letni pot. standardna top. za toplo san. vodo (več stan.)

qW

16

kWh/m2a (SIST EN ISO 13790)

Skupni toplotni pritoki(sočni, notranji)

Q G,H 10.775

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube zaradi ventilacije

Q V,H 515

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube zaradi transmisije

Q T,H

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje

Q N,H 32

kWh/m2a (SIST EN ISO 13790)

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe

Q N,H 8.188

kWh/a

19.477

(Sevnica)
(SIST EN ISO 13790)

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube in pritoki skozi okna
Faktor okvirja

7

Poenostavljeno

Notranji toplotni viri
Prispevek notranjih virov

4

W/m2

Poenostavljeno

n

0,5

1/h

Poenostavljeno

Širina stavbe (povprečno tipska)

W

10

m

Dolžina stavbe (povprečno tipska)

L

13

m

Višina stavbe (povprečno tipska)

H

5

m

Bruto kondicionirana prostornina stavbe

Ve

901

m3

Neto ogrevana prostornina stavbe

V

721

m3

Zunanja površina stavbe (ovoja stavbe)

Au

414

m2

Oblikovni faktor

fo

0,575

1/m

Uporabna površina stavbe

Au

257

m2

Prezračevanje
Potrebna zamenjava zraka v stavbah
Karakteristične površine in prostornine stavbe

Število načrtovanih gradenj

(SIST EN ISO 13789)

(SIST EN ISO 13789)

26

Letna dovedena energija za delovanje stavbe
Dovedena energija za delovanje stavbe

Qf

Dovedena energija za delovanje stavbe vse stavbe
Dovedena energija za delovanje stavbe (delež obnovljivih virov) 25
%
Qf
Dovedena energija za delovanje stavbe na

m2

9.580

kWh

249.080 kWh
62.270

kWh

37

kWh/m2a
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Preglednica 7.4: Prikazuje potrebe po energiji za stavbe novogradnje.
Standardni pogoji rabe stavbe

Regulativa

Notranja temperatura (hlajenje)

(T)

26

°C

Notranja projektna temperatura (ogrevanje)

(T)

20

°C

Specifična letna raba energije za toplo vodo (nest.)

(qw)

3

kWh/m2a (SIST EN ISO 13790)

Temperaturni primanjkljaja

(T)

3100

K dan

Letni potrebni hlad za hlajenje stavbe

QNC

0

kWh/a

Skupni toplotni pritoki(sočni, notranji)

Q G,H

4.088

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube zaradi ventilacije

Q V,H

467

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube zaradi transmisije

Q T,H

14.226

kWh

(SIST EN ISO 13790)

Specifična letna potrebna toplota za ogrevanje

Q N,H

47

kWh/m2a (SIST EN ISO 13790)

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe

Q N,H

9.671

kWh/a

(sevnica)

(SIST EN ISO 13790)

Toplotne izgube in pritoki skozi okna
Faktor okvirja

7

Poenostavljeno

Notranji toplotni viri
Prispevek notranjih virov

4

W/m2

Poenostavljeno

n

0,5

1/h

Poenostavljeno

Širina stavbe (povprečno tipska)

W

7,3

m

Dolžina stavbe (povprečno tipska)

L

10

m

Višina stavbe (povprečno tipska)

H

8

m

Bruto kondicionirana prostornina stavbe

Ve

817,6

m3

Neto ogrevana prostornina stavbe

V

654,08

m3

Zunanja površina stavbe (ovoja stavbe)

Au

379,4

m2

Oblikovni faktor

fo

0,580

1/m

Uporabna površina stavbe

Au

204,4

m2

Prezračevanje
Potrebna zamenjava zraka v stavbah
Karakteristične površine in prostornine stavbe

Število načrtovanih gradenj

(SIST EN ISO 13789)

(SIST EN ISO 13789)

76

Letna dovedena energija za delovanje stavbe
Dovedena energija za delovanje stavbe

Qf

Dovedena energija za delovanje stavbe vse stavbe
Dovedena en. za delovanje stavbe (delež obn. virov) 25 %
Dovedena energija za delovanje stavbe na

m2

Qf

10.638

kWh

808.488

kWh

202.122

kWh

52

kWh/m2a

Ključne ugotovitve:
−

predvidena bodoča letna raba energije glede na povprečno število izdanih gradbenih
dovoljenj za stanovanjske stavbe znaša cca. 249 MWh, od tega bo potrebno 25 %
zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša cca. 62 MWh.

−

predvidena bodoča letna raba energije glede na povprečno število izdanih gradbenih
dovoljenj za ne stanovanjske stavbe znaša cca. 808 MWh, od tega bo potrebno 25 %
zagotoviti iz obnovljivih virov energije, kar znaša cca. 202 MWh.
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Napotki za izboljšanje kakovosti zraka na območju občine
Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Škodljive snovi iz zraka predvsem
preko dihalnih organov prehajajo v telo in na kompleksen način vplivajo na zdravje in počutje ljudi.
Onesnažen zrak prizadene tudi ekosisteme, zmanjšuje pridelke v kmetijstvu, škodljivo vpliva na
gozdove ter škoduje zgradbam in konstrukcijam.
V Sloveniji sta z vidika onesnaženosti zraka najbolj izraženi problematiki čezmerne ravni delcev v hladni
polovici leta in ozona v poletnih mesecih. Izpusti delcev v Sloveniji so predvsem posledica močno
razširjene uporabe lesne biomase za ogrevanje v gospodinjstvih. K visokim ravnem pa dodatno
prispevajo še neugodne vremenske razmere povezane z izrazitimi temperaturni inverzijami v kotlinah
in dolinah celinske Slovenije. Onesnaženost z ozonom je izrazito regionalnega značaja z velikim vplivom
čezmejnega prenosa onesnaževal.
V kolikor hočemo izvesti izboljšave zraka oz. izboljšati kakovost zraka moramo izvajati meritve zraka in
na osnovi analiz se lahko izvedejo določeni ukrepi.
Skladno z naročilom naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, št. naročila: 4300018/2022, je Inštitut za sanitarno inženirstvo opravil tehnološke meritve prašnih delcev v zraku na
območju občine Sevnica. Meritve so se izvajale na dveh različnih merilnih mestih in v dveh različnih
obdobjih dneva. V dopoldanskem času so se meritve izvajale med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut). V
popoldanskem času so se meritve izvajale med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut).
Kakovost zunanjega zraka v občini Sevnica se je ugotavljala z naslednjimi meritvami prašnih delcev:
- delci PM10
- delci PM2,5
Merilni mesti sta bili locirani na območju občine Sevnica. Lokaciji sta prikazani na Sliki 1 in Sliki 2.
Tehnološke meritve prašnih delcev v zraku so potekale ne dveh različnih merilnih mestih (MM), iz sicer:
– MM1: Vrtec Ciciban Sevnica, Enota centralni vrtec, streha,
– MM2: Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Panorama, balkon
Za ugotavljanje kakovosti zunanjega zraka na obravnavanih območjih so se na posameznih merilnih
mestih, v obdobju marec – april 2022, izvajale 1-urne kontinuirane tehnološke meritve prašnih delcev
v zraku. Meritve so se izvajale v času, ko ni bilo padavin. Merilnik je vsako minuto prečrpal 1,2 litra
zraka.
MERJENE VELIČINE:
• PM10 prašni delci aerodinamičnega premera 10 μm (vrednosti podane v μg/m3),
• PM2,5 prašni delci aerodinamičnega premera 2,5 μm (vrednosti podane v μg/m3).
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MERILNA OPREMA:
• Laserski merilnik GRIMM - Portable Aerosol Spectrometer, model 1.108, serijska številka:
8F050070. Certifikat kalibracije., GRIMM Aerosol Technik, Spectrometer Department. Merilna
negotovost: ± 3 %.
• Analizator CASSELLA, CEL-712 Microdust Pro. MK42 7JY. UK., S/N 4639509, P/N 206001D. Class
1 laser product complies with: IEC 60825-1 Ed. 2.0 b:2007 US 21 CFR 1040.10. Certifikat o
kalibraciji CASELLA-94.6 – ECHO. Merilna negotovost: ± 5 %.
NORMATIVI IN METODOLOGIJA:
Za meritve in ocenjevanje vsebnosti prašnih delcev v zraku so se upoštevali naslednji dokumenti:
• Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18),
• interna navodila Inštituta za sanitarno inženirstvo: ISI-prah-meritve.02.doc.
VRSTA MERITEV:
Tehnološke meritve
MEJNE VREDNOSTI PRAŠNIH DELCEV V ZRAKU:
Mejne vrednosti in sprejemljivo preseganje za prašne delce PM10 so podane v Prilogi 2 Uredbe o
kakovosti zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in za delce PM2,5 v Prilogi 3 Uredba o
kakovosti zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

Preglednica 7.5: Mejne vrednosti in sprejemljivo preseganje za PM10 in PM2,5
Parameter
Čas povprečenja
Mejna / ciljna vrednost
[μg/m3]
PM10

PM2,5

1 dan

50, ne sme biti presežena več
kot 35-krat v koledarskem letu

Koledarsko leto

40

Koledarsko leto

25

PM10 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 24
ur, ki lahko do 35 dni v enem koledarskem letu presegajo mejno vrednost. Navedeno pomeni, da je v
enem koledarskem letu dovoljeno 35 preseganj mejne dnevne vrednosti in do tega števila dnevnih
preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost zraka s PM10 ni čezmerna; PM2,5 delci: zakonsko
so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 1 leta, nobena od
izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti.
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OPIS MERILNIHMEST IN REZULTATOV MERITEV:
• MM1 – ENOTA CENTRALNI VRTEC, STREHA (SEVNICA)
o Opis merilnega mesta:
Merilno mesto se je nahajalo na strehi Vrtca Ciciban Sevnica, Enota centralni vrtec, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica.
o Lokacija merilnega mesta:
Lokacijo meritev je določil naročnik. Podatki o merilnem mestu so navedeni v Preglednica 7.6.
Mikrolokacija merilnega mesta 1 je prikazana na Sliki7.5.
Preglednica 7.6: Lokacija merilnega mesta MM1
Oznaka
Lokacija merilnega mesta
merilnega mesta

MM1

Vrtec Ciciban Sevnica, Enota
centralni vrtec, streha

Gauss-Kruegerjev
koordainate
X
96572

Y
523632

Slika 7.5: Mikrolokacija merilnega mesta MM1 – Enota centralni vrtec, streha
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•

MM2 – ENOTA PANORAMA (BOŠTANJ)
o Opis merilnega mesta
Merilno mesto se je nahajalo na balkonu Vrtca Ciciban Sevnica, Enota Panorama, Boštanj.
o Lokacija merilnega mesta
Lokacijo meritev je določil naročnik. Podatki o merilnem mestu so navedeni v Preglednici 7.7. Lokacija
merilnega mesta je prikazana na Sliki 7.6.
Preglednica 7.7: Lokacija merilnega mesta na katerem so se izvajale meritve – MM2.
Oznaka
Lokacija merilnega mesta
Gauss-Kruegerjev
merilnega mesta
koordainate

MM2

Balkon Enote
Ciciban Sevnica

Panorama

X
Y
Vrtca 46.00939 15.28505

Slika 7.6: Mikrolokacija merilnega mesta MM2 – balkon Enote panorama Vrtca Ciciban Sevnica
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REZULTATI:
V Preglednici 7.8 in Preglednici 7.9 so prikazane mejne ter izmerjene povprečne 1-urne vrednosti za
posamezno velikost prašnih delcev v zraku [μg/m3] za vsako izvedeno meritev. Meritve so se 10 dni
izvajale v popoldanskem času, med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut), in 10 dni v dopoldanskem času,
med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut), na merilnem mesti 1 in merilnem mestu 2. Za vsako izmerjeno
povprečno vrednost je ovrednotena tudi ustreznost.
Preglednica 7.8: Vrednotenje ustreznosti povprečja izmerjenih vrednosti prašnih delcev glede na
predpisane mejne vrednosti na merilnem mestu 1

Preglednica 7.9: Vrednotenje ustreznosti povprečja izmerjenih vrednosti prašnih delcev glede na
predpisane mejne vrednosti na merilnem mestu 2
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Grafični prikaz povprečnih 1-urnih vrednosti prašnih delcev v zraku po dnevih za merilno mesto 1

Grafikon 7.1: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na
merilnem mestu MM1 v dopoldanskem času med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Grafikon 7.2: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na
merilnem mestu MM1 v popoldanskem času med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)
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Grafični prikaz povprečnih 1-urnih vrednosti prašnih delcev v zraku po dnevih za merilno mesto 2

Grafikon 7.3: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na
merilnem mestu MM2 v dopoldanskem času med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Grafikon 7.4: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na
merilnem mestu MM2 v popoldanskem času med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)
125

LEK Sevnica

Zaključek
Skladno z naročilom naročnika smo opravili 4-tedenske tehnološke meritve prašnih delcev PM10 in
PM2,5 na območju občine Sevnica. Meritve so se izvajale na dveh različnih merilnih mestih objekta
Vrtca Ciciban, Sevnica in v dveh različnih obdobjih dneva. Merilno mesto 1 je bilo locirano na strehi
enote centralnega vrtca Ciciban v Sevnici, merilno mesto 2 pa je bilo locirano na balkonu enote
Panorama v Boštanju. V dopoldanskem času so se meritve izvajale med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut).
V popoldanskem času so se meritve izvajale med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut).
Iz rezultatov tehnoloških meritev delcev je razvidno, da izmerjene povprečne vrednosti delcev PM10
in PM2,5, v času izvajanja meritev, na nobenem od merilnih mest NE PRESEGAJO PREDPISANE MEJNE
VREDNOSTI, ki so določene v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18). Iz
tega sledi, da zunanji zrak na merilnem mestu 1 in merilnem mestu 2, ni čezmerno obremenjen s
prašnimi delci, v času izvajanja meritev.
Priporočamo izvedbo neprekinjenih 24-urnih meritev onesnaževal v daljšem in enakomerno
porazdeljenem časovnem obdobju. (Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Ukrepi za izboljšanje zraka
Občina Sevnica nima sprejetega odloka o načrtu kakovosti zraka na območju občine Sevnica. Kljub
temu smo navedli nekaj ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Kakovost zraka je namreč osrednji
pokazatelj stanja okolja, saj ima onesnažen zrak večji vpliv na zdravje in počutje ljudi kot drugi okoljski
vplivi. Poleg tega onesnažen zrak škodljivo vpliva na ekosisteme ter gradivo zgradb in naprav, ki jih
uporabljamo.
Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije:
-

-

povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja;
širitev plinovodnega omrežja;
spodbujanje priključevanja objektov na plinovodno omrežje;
dodatno spodbujanje zamenjave obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi
napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije;
svetovanje občanom o uporabi za boljše posluževanje malih kurilnih naprav in merjenje
vlažnosti lesne biomase;
izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za pametno uporabo lesne biomase
kot goriva v malih kurilnih napravah;
izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah;
zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne spletne platforme;
lokalna energetska zasnova;
informiranje in spodbujanje zmanjševanja toplotnih izgub stavb;
rezervacija območij za nizkoenergijsko gradnjo masivnih lesenih objektov, ogrevanih z
obnovljivimi viri energije, zasnovanih in postavljenih z upoštevanjem vrednosti in meril v okolju
mesta razpoznane identitetne – tradicionalne arhitekture;
vzpostavi se organizirano energetsko upravljanje objektov v občinski lasti;
natančna evidenca malih kurilnih naprav.

126

LEK Sevnica
Ukrepi na področju prometa:
- spodbujanje trajnostnega mestnega prevoza;
- nadgradnja mestnega potniškega prometa;
- zagotovitev parkirnih mest za kolesa;
- trajnostna parkirna politika;
- urejanje javnega potniškega prometa;
- spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti;
- preusmeritev tovornega prometa na železnico;
- spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj;
- spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (predvsem v JPP, Javnih gospodarskih
službah, OPP …);
- izboljšanje cestne infrastrukture za kolesarje in pešce;
- omejevanja in umirjanje prometa;
- odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke prometne pretočnosti;
- spodbujanje zamenjav pogona – goriva osebnih avtomobilov;
- priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojen za kakovost zraka);
- ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupne uporabe avtomobilov;
- zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo
imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselno imeti JPP z rednim voznim
redom (prevoz na zahtevo);
- spodbujanje trajnostnega prevoza za prihod v službo;
- zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu;
- ureditev kolesarskih stez in cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih pomanjkljivosti za
množično uporabo kolesarjenja za dnevne opravke;
- sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez;
- sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP;
- ureditev pločnikov, varnih prehodov za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti, ki ovirajo
pešačenje;
- promocija: pešačenja in pohodništva, pešačenja in teka ter pešačenja in planinarjenja;
- kolesu prijazna vrtec in šola;
- peš v šolo in vrtec;
- uvedba in povečanje izposoje koles v občini.
Ukrepi na drugih področjih:
- vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte;
- spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE
in OVE ter trajnostne mobilnosti;
- prostorsko načrtovanje skladno s potrebami za izboljšanja kakovosti zraka;
- izdelava video produkcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in njihovo
predstavljanje javnosti;
- ozelenitev mesta;
- delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje;
- izvajanje stalne med sektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za načrtovanje
ukrepov;
- izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka;
- preprečevanje ognjemetov med kurilno sezono.
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Gospodarski ukrepi:
- uveljavitev sistema ravnanja z okoljem;
- spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij BAT;
- zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora
- zaščita površin;
- skupne naloge občine in gospodarstva - Občina lahko vse večje gospodarske subjekte povabi,
da skupaj pregledajo možnosti so/delovanja za izboljšanje kakovosti zraka;
- izvajalci gospodarskih dejavnosti - izvajanje ukrepov izvajalcev za zmanjšanje izpustov trdnih
delcev iz obratovanja njihovih naprav.
Kratkoročni ukrepi:
- kratkoročni ukrepi se izvajajo zaradi skrajšanja obdobij s preseženimi dnevnimi mejnimi
vrednostmi PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila občanom in
institucijam, da v okviru svojih možnosti začasno zmanjšajo emisije delcev pri uporabi
prometnih sredstev in kurilnih naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki oddajajo večje količine
delcev
Ključne ugotovitve:
–

Iz rezultatov tehnoloških meritev delcev je razvidno, da izmerjene povprečne vrednosti
delcev PM10 in PM2,5, v času izvajanja meritev, na nobenem od merilnih mest NE
PRESEGAJO PREDPISANE MEJNE VREDNOSTI, ki so določene v Uredbi o kakovosti
zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18). Iz tega sledi, da zunanji zrak na
merilnem mestu 1 in merilnem mestu 2, ni čezmerno obremenjen s prašnimi delci, v
času izvajanja meritev.
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ANALIZA MOŽNOSTI UČIKOVITE RABE ENERGIJE
Stanovanjski sektor
Stavbe v občini porabijo približno 44 % energije in proizvedejo 56 % izpustov toplogrednih plinov.
Pretežni del te energije se porablja za zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev ter pripravo
tople vode v stavbah.
Ocene kažejo, da je mogoče v stavbah z ekonomsko upravičenimi ukrepi prihraniti okoli 20 % energije.
Ti ukrepi obsegajo predvsem strožje zahteve glede toplotnih lastnosti ovoja stavb, energetsko
učinkovitejše sisteme za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo
prostorov ter izkoriščanje obnovljivih virov energije v stavbah.
Pretežni del energijskih prihrankov lahko dosežemo s prenovo starejših stavb in načina ogrevanja,
novogradnje, grajene po načelih skoraj nič energijske stavbe. Stavbe v občini so različnih oblik, starosti
in velikosti, od enodružinskih hiš do več stanovanjskih stavb, starih in tudi novih objektov. Skoraj vsem
pa je skupno, da porabijo ogromno energije in jih je zato drago vzdrževati. Naraščajoči stroški in vse
višja starost pa pomenita, da bo vedno več ljudi imelo težave pri plačevanju računov za energijo.
Za energijsko varčno hišo je zelo pomembno:
• da ima primerno izolirane zunanje stene,
• da je zgrajena iz materialov, ki imajo visoko toplotno odpornost,
• da je streha primerno izolirana,
• da ima napredno ogrevalno tehniko.
Pomembna je tudi orientacija objekta, s čimer zmanjšamo število toplotnih mostov. Z izgradnjo
energetsko varčnih objektov, lahko pripomoremo k zmanjšanju porabe primarne energije, varovanju
okolja in energetski odvisnosti države od dobaviteljev energentov.
Evropska komisija je že 23. oktobra 2014 potrdila nove cilje podnebno energetske politike EU do leta
2030, ki predvidevajo zmanjšanje toplogrednih plinov za 40 % glede na leto 1990, medtem ko je v istem
obdobju po novem predviden 27 % ciljni delež obnovljivih virov in za 27 % manjša raba energije oz.
povečanje energetske učinkovitosti. »40-27-27 do 2030« namesto »20-20-20 do leta 2020« pomeni
nadaljnjo jasno opredelitev za dolgoročno načrtovano 80 % zmanjšanje emisij do leta 2050 in s tem za
nizko-oglično družbo.
Evropa želi čistejše okolje ter zanesljivo in dostopno energijo, zato sprejemamo in uresničujemo
določila na področju stavb, energetskega sektorja, transporta in industrije.
Vemo, da stavbe predstavljajo velik in stroškovno učinkovit potencial za doseganje ciljev podnebno
energetske politike in ciljev na področju oskrbe z energijo oz. njene učinkovite rabe. Tudi v prihodnje
bomo pri stavbah delovali na dveh osnovnih področjih, na prenovi obsežnega obstoječega stavbnega
fonda ter na čimprejšnji uveljavitvi skoraj nič-energijskih hiš, tako novih kot prenovljenih.
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Javni sektor
V tem poglavju navajamo ukrepov, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju energetskega
upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih zgradbah pomeni predvsem
zniževanje stroškov energije (električne in toplotne pri izdelavi in izvedbi občinskega energetskega
koncepta je še posebej pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe
energije, predvideni in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah. Izkušnje, ki
jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom stanovanj.

Osnovni podatki :
Leto izgradnje:
Številka stavbe:
Katarska občina:
Številka parcele:
Kond. površina
(m2)
Energent

Osnovna šola Ana Gale Sevnica (stari objekt), Cesta na Dobravo 28
1933
865
1379
528/1
366,80
ZP

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)

32,40

Pov. por. topl.
(kwh/m2)

210,65

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 1933. Leta 1974 so bile obnovljene inštalacije. Leta 2001 pa so bila
obnovljena okna.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2026
Predvidena je selitev oddelkov v nov objekt.
Investicijski ukrepi:
Zaradi statične neustreznosti je nadaljnja uporaba objekta vprašljiva. Potrebna je izdelava študije o
statični ustreznosti objekta.
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Blanca, Blanca 13

Leto izgradnje:

2003

Številka stavbe:

245

Katarska občina:

1377

Številka parcele:

455/1

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

2.320,10
ZP
24,80
116,49

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 2003. Od takrat je v stavbi nameščena plinska peč. Leta 2003 so bila
nameščena ALU okna.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
Investicijski ukrepi:
-

ozaveščanje o OVE in URE
Posodobitev plinske peči za potrebe kuhinje
Posodobitev razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a

Leto izgradnje:

1996

Številka stavbe:

416

Katarska občina:

1381

Številka parcele:

444/5

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

2.545,10
UNP
/
/

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 1996. V telovadnici so bilka zamenjana okna, ki so po poročanju zaposlenih
slabe kakovosti. Zato prihaja do vdora vode in je posledično ogrožen parket v telovadnici.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Obnova fasade
- Menjava oken in vrat
- Izolacija strehe
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
Sanacija stavbnega pohištva v telovadnici
Prehod na OVE
Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Krmelj nova šola, Krmelj 25

Leto izgradnje:

1980

Številka stavbe:

580

Katarska občina:

1389

Številka parcele:

1025/1

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

1.612,80
BIOMASA
14,70
52,88

Kratek opis ključnih značilnosti:
OŠ je bila zgrajena leta 1980. Leta 1999 je bila izvedena obnova strehe.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
Obnova fasade
Menjava oken in vrat
Izolacija strehe
V obdobju 2015-2018 je bila izgrajena nova kotlovnica.
Investicijski ukrepi:
Predvidena je novogradnja in združitev z razredov iz stare šole. Sedanji montažni objekt se odstrani.
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Osnovni podatki :
Leto izgradnje:
Številka stavbe:
Katarska občina:
Številka parcele:
Kond. površina
(m2)
Energent

Osnovna šola Krmelj stara šola, Krmelj 104
1927
40
1389
463/4
1.328
BIOMASA

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)

29,19

Pov. por. topl.
(kwh/m2)

63,52

Kratek opis ključnih značilnosti:
Predvidena selitev razredov v nov objekt.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
V obdobju 2015-2018 je bila izgrajena nova kotlovnica.
Investicijski ukrepi:
Zaradi statične neustreznosti je nadaljnja uporaba objekta vprašljiva. Potrebna je izdelava študije o
statični ustreznosti objekta.
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Osnovni podatki : Vrtec Krmelj, Krmelj 25
Leto izgradnje:
2012
Številka stavbe:
782
Katarska občina:
1389
1026,
Številka parcele:
1025/2
Kond. površina
835
(m2)
Energent
BIOMASA
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)

96,55

Pov. por. topl.
(kwh/m2)

104,11

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 2021.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42

Leto izgradnje:

1980

Številka stavbe:

760

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

514,
519,
510

Kond. površina (m2)

7.224

Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

ZP
/
/

Kratek opis ključnih značilnosti:
Osnovna šola Sava Kladnika je bila zgrajena leta 1980.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Obnova fasade
- Menjava stavbnega pohištva
- Izolacija strehe
- Kogeneracija
V obdobju 2015-2018 je bila izvedena še ureditev male telovadnice.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Milana Majcna, Šentjanž 58a

Leto izgradnje:

1962

Številka stavbe:

347

Katarska občina:

1384

Številka parcele:

682/4

Kond. površina
(m2)
Energent

1.121,00
BIOMASA

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)

40,01

Pov. por. topl.
(kwh/m2)

112,62

Kratek opis ključnih značilnosti:
Osnovna šola Šentjanž je bila zgrajena 1962.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Obnova fasade
- Obnova strehe
V obdobju 2015-2018 sta bila izgrajena nova telovadnica in nova kotlovnica. Prav tako je bila
dograjena nova kuhinja.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Zamenjava ogrevalnih teles
Prezračevanje z rekuperacijo toplote
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Osnovna šola Tržišče nova šola, Tržišče 47

Leto izgradnje:

2016

Številka stavbe:

964

Katarska občina:

1397

Številka parcele:

1956/4

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

3.088,30
PELETI
26,23
54,28

Kratek opis ključnih značilnosti:
OŠ Tržišče je novogradnja zgrajena 2016.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2026
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Razširjen energetski pregled
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Osnovni podatki :

POŠ Sava Kladnika Sevnica, Loka pri Zidanem mostu 72

Leto izgradnje:

1907

Številka stavbe:

218

Katarska občina:

1364

Številka parcele:

115/4

Kond. površina (m2)
Energent

725
ELKO

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)

34,53

Pov. por. topl.
(kwh/m2)

106,09

Kratek opis ključnih značilnosti:
POŠ Sava Kladnika je bila zgrajena leta 1907.
Leta 2007 je bila izvedena obnova fasade, zamenjava oken ter obnova inštalacij.
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Menjava in vrat
- Izolacija strehe
V obdobju 2015-2018 je bila izvedena ureditev igrišča in okolice.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
Zamenjava ogrevalnih teles
Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Podružnična osnovna šola Sava Kladnika, Studenec 38

Leto izgradnje:

1878

Številka stavbe:

999

Katarska občina:

1393

Številka parcele:

3509

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

543,90
TČ
57,36
/

Kratek opis ključnih značilnosti:
POŠ Studenec je bil zgrajen leta 1878. Dozidava podružnične šole je bila izvedena v obdobju 20152018.
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Obnova fasade
- Menjava oken in vrat
- Izolacija strehe
V obdobju 2015-2018 je bila izvedena še dozidava podružnične šole.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
Vgradnja sanitarne toplotne črpalke za potrebe kuhinje
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled
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Osnovni podatki :

Glasbena šola Sevnica, Cesta na grad 2

Leto izgradnje:

1850

Številka stavbe:

1527

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

122/3

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

393,2
ZP
14,63
176,75

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt v katerem se nahaja glasbena šola je bil zgrajen leta 1850.
Objekt ima energetsko izkaznico, ki je veljavna do l. 2028.
Leta 2001 je bila izvedena obnova strehe.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Vrtec Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22

Leto izgradnje:

2011

Številka stavbe:

1732

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

390/5

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

1.918,7
ZP
181,88
363,71

Kratek opis ključnih značilnosti:
Vrtec je bil zgrajen leta 2011.
Objekt ima energetsko izkaznico, ki je veljavna do l. 2025.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v kotlovnico starega dela
Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Vrtec Kekec enota Sevnica, Prešernova ulica 7

Leto izgradnje:

1967

Številka stavbe:

747

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

516

Kond. površina (m2)
Energent

1.919
ZP

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

9,3
21,82

Kratek opis ključnih značilnosti:
Vrtec je bil zgrajen leta 1967. Objekt se bo do leta 2026 rekonstruiral in razširil zaradi selitve
oddelkov iz stare OŠ Ana Gale.
Leta 1980 je bila izvedena obnova strehe ter obnova inštalacij.
Objekt ima energetsko izkaznico veljavno do l. 2025.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
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Osnovni podatki :

Knjižnica Sevnica, Prešernova 1

Leto izgradnje:

2001

Številka stavbe:

932

Katarska občina:

932

Številka parcele:

290/13,
289/16

Kond. površina (m2)
Energent

847
ZP

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

68,00
90,01

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt v katerem se nahaja knjižnica je bil zgrajen leta 2001. Knjižnica Sevnica obsega 52% objekta,
ki je v občinski lasti. Ostali delež pa zajemajo manjše prodajalne.
Del objekta v kateri se nahaja knjižnica ima veljavno energetsko izkaznico do l. 2028.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v kotlovnici
Toplotna črpalka za ogrevanje objekta
Senzorsko ugašanje luči v sanitarijah
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Občinska stavba Občine Sevnica, Glavni trg 19a

Leto izgradnje:

1949

Številka stavbe:

1357

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

29/6

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

982,2
ZP
58,08
168,03

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt v katerem se nahaja uprava občine Sevnica je bila zgrajena leta 1949. Poleg Občine ima v
objektu pisarne še Upravna enota Sevnica.
Leta 2000 se je izvedla zamenjava oken.
Objekt ima izdelano energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025.
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Toplotna izolacija objekta
Vgradnja centralnega hlajenja in prezračevanja
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled
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Osnovni podatki : KŠTM Sevnica, Glavni trg 19
Leto izgradnje:
Številka stavbe:

1669
1359

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

29/14

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

590
ZP- iz
občine
36,92
/

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt v katerem se nahaja KŠTM Sevnica je bil zgrajen leta 1669.
Leta 2006 je bila izvedena zamenjava oken in obnova inštalacij.
Objekt ima izdelano energetsko izkaznico z veljavnostjo do l. 2025.

Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Toplotna izolacija objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Športna dvorana Sevnica, Trg svobode 42

Leto izgradnje:

1995

Številka stavbe:

752

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

511

Kond. površina (m2)
Energent

1.630
ZP

Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

/
39,33

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 1995.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico, ki velja do l. 2025.
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
Obnova fasade
Menjava stavbnega pohištva
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja termostatskih ventilov
Senzorsko ugašanje luči v sanitarijah
Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Osnovni podatki :

Športni dom Sevnica, Prvomajska ulica 15a

Leto izgradnje:

2006

Številka stavbe:

1598

Katarska občina:

1379

Številka parcele:

433/3

Kond. površina
(m2)
Energent
Pov. por. el. en.
(kwh/m2)
Pov. por. topl.
(kwh/m2)

1.748,2
ZP
16,34
57,52

Kratek opis ključnih značilnosti:
Objekt je bil zgrajen leta 2006.
Objekt ima narejeno energetsko izkaznico, ki velja do l. 2025.
V obdobju 2014-2015 so bile na objektu izvedene naslednje investicije:
- Obnova fasade
- Menjava oken in vrat
- Izolacija strehe
Investicijski ukrepi:
-

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
Vgradnja termostatskih ventilov
Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
Vgradnja CNS sistema
Razširjen energetski pregled stavbe
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Energetska prenova stavb
V preteklosti so bila pri obnovi in vzdrževanju stavb pogostejša dela, ki jih je narekovalo slabo stanje
konstrukcije, poškodbe na ovoju stavbe, nove funkcionalne zahteve uporabnika ali estetski videz
zgradbe. Ker so bili naši predpisi o toplotni zaščiti stavb sorazmerno blagi, je bil edini motiv za
izboljšanje toplotne zaščite ovoja stavbe energetska ozaveščenost lastnika stavbe. Pomanjkanje
sredstev, pa tudi nepoznavanje vračilnih rokov gradbenih ukrepov energetske sanacije, nepovezanost
lastnikov stavb in neusklajenost lastnikov in upravnikov stavb so glavni razlogi, ki so v preteklosti
botrovali mnogim neprimernim odločitvam, kot sta na primer zamenjava oken, ne da bi pri tem vgradili
energetsko učinkovito zasteklitev ali obnova fasade brez vgradnje toplotno izolacijske obloge. Stavba
je kot škatlja, ki ščiti notranjost pred vremenskimi pogoji, kot so zunanje temperature, veter, dež in
podobno. Notranje udobje, ki je lahko sicer precej subjektivna zadeva, je odvisno predvsem od dveh
dejavnikov: notranje temperature in vlage. Očitno je udobje najmanjše, ko se hkrati pojavita visoka
temperatura in visoka vlaga. Ovoj stavbe deluje kot izmenjevalec z zunanjimi podnebnimi pogoji, saj
pridobiva toploto iz sončnih žarkov in oddaja toploto navzven (zaradi prezračevanja in pomanjkljivosti
ovoja). Ovoj, ki sicer ovija in ščiti stavbo, mora tudi omogočati, da stavba diha, s čimer se izognemo
previsoki notranji vlagi in hkrati dosežemo ustrezno razmerje med toplotnimi dobitki in izgubam.
Pozimi torej toplota prehaja iz ogrevanih prostorov v okolico stavbe in v sosednje neogrevane prostore
kot so podstrešja, garaže in kleti – kjer koli se pojavlja razlika v temperaturi. Poleti toplota prehaja iz
okolice stavbe v njeno notranjost. Če želimo ohraniti udobje moramo izgube toplote, do katerih prihaja
pozimi, nadomestiti z ogrevalnim sistemom, toploto, ki jo pridobivamo poleti pa moramo odstraniti s
klimatsko napravo. Torej se v večini stavb izgubijo velike količine energije. V povprečju evropska
gospodinjstva porabijo 70% celotne energije samo za ohranjanje primerne temperature. Poraba
toplote za ogrevanje hiše v hladnem obdobju je energijsko najbolj potratna storitev. Če porabo toplote
zmanjšamo z izolacijo, z vračanjem toplote, z energetsko varčnimi okni, s pasivnim izkoriščanjem
sončne energije in z ostalimi ukrepi, lahko poenostavimo sistem ogrevanja. S tem se zmanjša potreba
po ogrevanju, račun za ogrevanje in emisije ogljikovega dioksida (CO2).Ko se odločamo za energetsko
obnovo ovoja stavbe, moramo najprej poiskati kritična mesta. Pri tem nam pri enodružinskih stavbah
lahko pomagajo energetski svetovalci projekta ENSVET, za večstanovanjske stavbe je potreben
energetski pregled. Energetski pregled je študija, ki odkriva vzroke za visoko rabo energije, predlaga
ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in priporočene ukrepe razvršča glede na razmerje med vloženimi
sredstvi in pričakovanim prihrankom pri rabi energije. Energetski pregled podaja lastnikom več
stanovanjskih stavb in upravnikom strokovne argumente za priporočene ukrepe. Na podlagi rezultatov
energetskega pregleda lahko investitor oz. upravnik oblikuje načrt energetske obnove stavbe, kjer je
praviloma najprej na vrsti izvajanje organizacijskih ukrepov, ki vplivajo na spremembo odnosa
uporabnika do rabe energije v stavbi in niso povezani s posebnimi stroški. Nato sledijo ukrepi s kratko
vračilno dobo, sem sodijo cenejši ukrepi, ukrepi, ki jih lahko izvajamo še ob rednem vzdrževanju stavbe,
in šele nato prehajamo k ukrepom z daljšo vračilno dobo oziroma k večjim investicijam. Seveda pa je
pri tem potrebno upoštevati načrt investicijskega vzdrževanja stavbe in z njim povezati energetsko
obnovo stavbe. Najpogostejši priporočeni ukrepi na ovoju stavbe so: tesnjenje oken, toplotna izolacija
podstrešja, zamenjava zasteklitve, zamenjava oken, dodatna toplotna izolacija podstrešja, toplotna
izolacija poševne ali ravne strehe, toplotna izolacija tal na terenu in nadzorovano naravno
prezračevanje stavb. Le malo izmed teh ukrepov je poceni. Pri energetski obnovi ovoja stavbe se hitro
pokaže potreba po večjih investicijah. Za investitorja je pri odločanju o izvedbi ukrepov zanimiv
podatek o njihovi vračilni dobi, višini naložbe, pričakovanih prihrankih pri energiji in stroških,
izboljšanju toplotnega ugodja v prostoru in o okoljskih prednostih. Razmisliti je potrebno tudi o bivalnih
navadah stanovalcev, na primer načinu prezračevanja stavbe in o odnosu uporabnikov do učinkovite
rabe energije.
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V nadaljevanju so našteti investicijski in organizacijski ukrepi, ki pomenijo povečanje učinkovitosti rabe
energije v stavbah. Ukrepi imajo različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno
cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo
vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od
10 let. Splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 50 % skupnih energijskih prihrankov v
stavbi. Navedeni prihranki so informativni.

Vzdrževalni in investicijski ukrepi
•

•

Toplotna izolacija zunanjih sten - ob prenovi zgradbe je smiselno predvideti ustrezno dodatno
toplotno zaščito, saj je takrat ekonomska upravičenost ukrepa največja. Toplotna izolacija
zunanjih sten je res drag ukrep, a kadar se življenjska doba fasade že izteka, je obnova nujna,
zato se strošek na račun energetske sanacije najmanj prepolovi in je tudi odplačilna doba
ukrepa sorazmerno krajša. Pri starejših toplotno neizoliranih stavbah lahko pričakuje okoli 20
% prihranka pri energiji. Analize kažejo, da se dodatna naložba v energetsko obnovo zunanjih
sten, ob siceršnji obnovi stavbe, lahko povrne že v 5 letih. Posebna pozornost velja debelini
izbrane toplotne zaščite, kajti ta določa rabo energije v celotni življenjski dobi obnovljene
fasade. Cena toplotnoizolacijskega materiala v celotni ceni vgrajene toplotno izolacijske obloge
predstavlja komaj desetino vse naložbe. Analize kažejo, da je pri dodatni toplotnoizolacijski
oblogi zunanjih sten smiselno vgraditi vsaj 15 cm toplotne izolacije.
Toplotna izolacija podstrešja - omogoča prihranke (7–12 %) pri rabi energije za ogrevanje
povprečne stavbe. Izvedba toplotne izolacije stropa proti podstrešju se povrne v 3 do 4 letih.
Posebej v zadnjih etažah večstanovanjskih objektov se pogosto
razmišlja o notranji toplotni izolaciji stropa. V takem primeru velja opozoriti na nujno
namestitev parne zapore na notranji strani toplotne izolacije. Tako se izognemo kondenzaciji
vodne pare v stropu in kasnejšemu pojavu plesni. Ustreznost rešitve z notranjo toplotno
izolacijo je potrebno vsakič gradbeno fizikalno preveriti. Posvetiti se je potrebno stikom stropa
z zunanjo steno, saj pri tem nastajajo toplotni mostovi, ki jih le težko rešimo z estetsko
sprejemljivimi rešitvami. Na mestih toplotnih mostov lahko pride tudi do površinske
kondenzacije vodne pare, kar je idealno gojišče za razvoj plesni. Bivanje v takih prostorih je
neprijetno in sanacija poškodb draga.
Analize kažejo, da je pri dodatni toplotno izolaciji podstrešja smiselno vgraditi vsaj 25 cm
toplotne izolacije.

•

•

Toplotna izolacija talne plošče - velik delež toplotnih izgub lahko pripišemo izgubam talne
plošče, zato je pomembna tudi izolacija talne plošče. Pri stropu nad kletjo je dobro če je
toplotna izolacija sestavljena iz dveh plasti: spodnje, ki je ne stisljiva in zgornje, mehkejše, s
katero preprečujemo prenos zvoka po konstrukciji, lahko je tudi v enem sloju, toda njena
stisljivost ne sme biti večja od 5 mm. Talne konstrukcije na terenu se po svoji sestavi od
konstrukcij na neogrevanimi kletmi ločijo le po tem, da imajo nad nosilno podlogo vgrajeno
hidroizolacijo.
Toplotna izolacija poševne strehe - kadar se odločamo za toplotno izolacijo poševne strehe,
se moramo zavedati, da toplotna izolacija ne bo zmanjševala le toplotnih izgub pozimi, ampak
nas bo varovala pred pretirano vročino in pregrevanjem mansardnega bivalnega prostora
poleti. Zato mora biti debelina toplotne izolacije v tem primeru večja kot pri izolaciji stropa
proti podstrešju (npr. 25 cm). Predvideti je potrebno zaščito toplotne izolacije pred
zamakanjem zaradi poškodb kritine, projektant pa mora tudi računsko preveriti difuzni tok
vodne pare skozi konstrukcijo. Posebno pomembno je doseganje zrakotesnosti lahkih strešnih
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•

•

•

konstrukcij, konstrukcij, kajti slabi stiki in nenadzorovano izmenjavanje zraka lahko izničijo vsa
prizadevanja za zmanjšanje toplotnih izgub. Toplotno zaščito streh je primerno urediti, kadar
obnavljamo kritino, predelujemo podstrešje v mansardo, saniramo poškodbe hidroizolacije na
ravni strehi, polagamo pohodni sloj (npr. estrih) na plošči proti podstrešju ali kadar saniramo
posledice gradbeno-fizikalnih napak.
Tesnjenje oken - pri starejših stavbah lahko prihranimo 10–15 % potrebne energije za
ogrevanje, investicija v kakovostna tesnila (silikonska ali iz EPDM gume) je nizka in se povrne v
povprečju v 2 letih. Toplotne izgube zaradi prezračevanja predstavljajo pri slabo toplotno
izoliranih stavbah okoli 1/3 vse potrebne energije za ogrevanje stavbe, če je ovoj stavbe
primerno toplotno zaščiten, pa del toplotnih izgub zaradi prezračevanja dosega še polovico
toplotnih potreb. Stopnjo nenadzorovanega prezračevanja želimo omejiti na potrebno raven
približno 0,5 krat-ne izmenjave zraka v bivalnem prostoru na uro. Opozoriti velja, da je pri
oknih, ki dobro tesnijo, potrebno aktivno prezračevanje z odpiranjem ali prezračevalnim
sistemom.
Zamenjava oken je smiselna odločitev za vgradnjo kakovostnih energetsko učinkovitih oken, s
toplotnoizolacijskimi okenskimi okvirji in energetsko učinkovito zasteklitvijo. Gre za dvojno
zasteklitev z nizko emisijskim nanosom na notranji šipi v med steklenem prostoru in s plinskim
polnjenjem, ki ima toplotno prehodnost k = 1.1 W/m2K. Pri tej zasteklitvi so toplotne izgube
skoraj trikrat manjše kot pri navadni termo-pan zasteklitvi (k = 2.9 W/m2K). Menjava oken z
energetsko učinkovitimi ob dobri zrakotesnosti omogoča do 20% prihranka pri potrebni
energiji za ogrevanje. Dodatna naložba v izbor energetsko učinkovite zasteklitve predstavlja
10–15 % investicije v nova okna. Razlika v ceni se povrne v približno 3 letih, kar pomeni da je
odločitev za energetsko učinkovito zasteklitev s k = 1.1 W/m2K ob zamenjavi oken praktično
nujna in dolgoročno učinkovita.
Sanacija toplotnih mostov - največjo težavo pri sanaciji ovoja zgradb pa predstavljajo toplotni
mostovi. Toplotni mostovi so mesta v ovoju zgradbe, kjer je toplotni upor bistveno manjši od
toplotnega upora na sosednjih mestih. Glede na vzrok nastanka toplotne mostove delimo na
konstrukcijske, geometrijske in konvekcijske. V praksi zelo pogosto naletimo na kombinacijo
konstrukcijskih in geometrijskih mostov, ki jih zato imenujemo kombinirani toplotni mostovi.
Konvekcijski toplotni most je mesto v ovoju stavbe, kjer je zaradi prekinitve ali netesnosti
omogočen pretok notranjega, navlaženega zraka v konstrukcijski sklop - mesto v ovoju stavbe.
Zardi tega, lahko skozi slabo izveden stik v konstrukcijski sklop hitro prodre znatna količina
zraka z veliko vsebnostjo vodne pare iz notranjega prostora. V praksi največje težave povzroči
toplotna izolacija strehe nad ogrevanim prostorom. Da bi ta problem rešili, je potrebno
dosledno zatesniti oziroma zalepiti stike vetrne oziroma parne zapore na notranji strani. Enako
velja za izolacijo zidov z notranje strani, posebej še, če obstaja verjetnost, da so se med slojem
toplotne zaščite in zidom ustvarili zračni čepi zaradi nepopolnega prileganja obeh slojev.
Geometrijski toplotni most nastopi na delu ovoja stavbe, pri katerem je zunanja površina,
preko katere toplota prehaja iz ogrevanega prostora v zunanje okolje, precej večja od notranje
(na primer vogal). Robovi predstavljajo linijski toplotni most, v vogalih pa nastane točkovni
toplotni most. Geometrijskim toplotnim mostovom se v praksi ne moremo povsem izogniti
lahko pa njihov vpliv močno omilimo. Osnovno pravilo za to je, da se je potrebno izogibati
stikom pod kotom manjšim od 90 stopinj. Do konstrukcijskega toplotnega mosta pride, ko je
ovoj stavbe prekinjen ali predrt z materialom, ki ima veliko toplotno prevodnost (npr. jeklo ali
armirani beton), ter ni toplotno zaščiten ne z zunanje ne z notranje strani. Konstrukcijskih
mostov se lahko povsem izognemo s premišljeno zasnovo ovoja. Tako, da zagotovimo
povezanost in enakomernost toplotne zaščite in po potrebi namestimo dodaten sloj toplotne
zaščite na šibkih mestih.
V praksi najdemo toplotne mostove na vogalih in robovih stavb, pri oknih v zunanji steni,
toplotne mostove prav tako srečujemo na mestu stika armiranobetonske plošče in zunanjim
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ovojem stavbe, prav tako pri armiranobetonski protipotresnih vertikalnih vezeh in pa veliki
toplotni mostovi pri konzolnih ploščah, pa tudi stik temeljev, plošče in zidov.
Prezračevanje - pogosto se po zamenjavi starih in vgradnjo novih, zrakotesnih oken tako
poveča zrakotesnost v stavbi, da se kmalu pojavijo poškodbe v obliki različnih vrst plesni.
Povzročita jih predvsem povišana relativna zračna vlaga v zimskem času (nad 45%) in povišana
relativna vlaga na premalo (čeprav po veljavnem pravilniku) izoliranih toplotnih mostovih, ki
lahko znaša na teh hladnejših delih tudi do 80% (preklade, vogali, zunanje stene za pohištvom).
Zato je zelo pomembno pravilno zračene in prezračevanje.
Prezračevanje ima poleg vpliva na kakovost bivanja tudi občuten vpliv na rabo energije za
ogrevanje objekta. Z ogrevanjem objekta dovajamo v prostore toploto, enakovredno velikosti
toplotnih izgub. Le te pa sestavljajo transmisijske toplotne izgube (zaradi prehoda toplote skozi
ovoj zgradbe) ter ventilacijske toplotne izgube (zaradi naravnega ter prisilnega prezračevanja).
Transmisijski del toplotnih izgub se veča z naraščanjem toplotnem prehodnosti ovoja zgradbe
(manj učinkovita toplotna zaščita), ventilacijski del pa je odvisen samo od pretoka izmenjanega
zraka (število zamenjav). Tako lahko z zmanjšanjem urne izmenjave zraka z 1 na 0.5 dosežemo
v primeru objekta s slabo toplotno zaščito teoretičen prihranek toplote v višini 1/4 prvotne
rabe, v primeru nizkoenergijske hiše z visoko toplotno zaščito pa kar 1/3.
Pregled instalacij ogrevanja - sistem je potrebno preveriti in evidentirati dejansko stanje.
Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, ali so se
spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr., ali je bil dodan prizidek, katerega
centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema – je uravnoteženje ogreval to pa pomeni, da
ima vsako ogrevalo, ki ga zagotavljajo dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode
in ogrevala. V kolikor ogrevalni sistem ni uravnotežen so nekateri prostori v stavbi premalo
ogreti, drugi pa preveč. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično
uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije 5–10 %. Vračilna doba
hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju tri do štiri leta.
Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature v posameznem prostoru v skladu z
željami uporabnika.
Montaža delilnikov toplote - delilniki toplote nam pomagajo določiti točno porabo toplote v
večstanovanjski stavbi in jo stroškovno pravično razdeliti na posamezne odjemalce. Delilnik
toplote je elektronska naprava, ki se pritrdi na ogrevalno telo (radiator) in izmeri temperaturno
razliko med prostorom in ogrevalnim telesom. Ko je radiator toplejši od prostora, prične
delilnik šteti točke. Na podlagi števila zbranih točk se določi delež porabljene energije za
posamezno stanovanjsko enoto ter prav tako za vsako ogrevalno telo v stanovanjski enoti.
Ureditev centralne regulacije sistemov - centralni sistem regulacije ogrevalnega medija v
odvisnosti od zunanje temperature doseže izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v
stavbi. Na ta način se zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, tako je zagotovljeno
učinkovito delovanje lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas
obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe in bivalne navade uporabnikov
(npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20 % in več glede na
predhodno stanje. Vračilna doba je okrog enega leta pri velikih sistemih.
Zamenjava kurilnih naprav – običajno je potrebno po zgoraj navedenih ukrepih zamenjati
kurilno napravo. Izkaže se namreč, da je zaradi ukrepov moč kurilne naprave
predimenzionirana. Iz energetskega vidika pa je tudi smiselno zamenjati kotle, ki so starejši
od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje
škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat
natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj so v Sloveniji kotli večinoma
predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
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Zmanjšanje stroškov za električno energijo - ukrep za znižanje stroškov, je izbira med eno
tarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za
gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema električne energije v času visoke tarife
več kot 50 % skupne rabe, je smiselno preiti na eno tarifni sistem. S tem preprostim ukrepom
je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo električne energije ob siceršnji
nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave
in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno
preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnike za pripravo sanitarne vode samo v času
nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem
učinku.
Zamenjava klasičnih sijalk z energijsko varčnimi - znano je, da pri enaki svetilnosti energijsko
varčna sijalka porabi 80 % manj energije kot klasična. Če predpostavimo, da takšna sijalka
obratuje tri ure dnevno, npr. 100 W in jo zamenjamo z energijsko učinkovito 20 W, ki ima enako
svetilnost, pri eni sijalki letno prihranimo 7 EUR, v osmih letih, kolikor je življenjska doba sijalke
pa 56 EUR. Če računamo, da s posodobitvijo oz. zamenjavo energijsko potratnih sijalk z
energijsko varčnimi dosežemo 5 % znižanje rabe električne energije v stanovanjih, potem letni
prihranki v občini znesejo 130.328 kWh/a oz. 20.852 EUR/a kar znese 40 EUR/a na stanovanje
na leto.

Organizacijski ukrepi
•
•

•

•

Izobraževanje in osveščanje na področju učinkovite rabe energije za uporabnike stavb,
lastnika investitorja, energetskega menedžerja, hišnika in tudi učence v osnovnih šolah.
Energetsko knjigovodstvo - Energetsko knjigovodstvo je osnovno orodje za učinkovito rabo
energije (URE) v stavbah. Šele s primerjavami porabe energije in denarja v daljšem obdobju in
med podobnimi objekti vidimo, ali imamo energetsko učinkovit ali potraten objekt. Razlike so
lahko velike, kar je odvisno od vrste energenta in tehnologije, lege v prostoru, konstrukcijske
zasnove, uporabljenih materialov, vzdrževanja stavbe in tehnologij, ki zagotavljajo energetske
storitve ter od ravnanj uporabnikov. Takšen pogled na energetske stroške omogoča, da jih
gledamo kot spremenljivko, na katero ne vplivajo le gibanja na trgih energije in energentov,
temveč tudi izbire in dejanja financerjev, upraviteljev, vzdrževalcev in uporabnikov. Vpeljava
energetskega knjigovodstva, ki zajema več sorodnih objektov tudi omogoča, da ne le
ugotovimo, kje oziroma za katero energetsko storitev so izdatki največji, temveč da
primerjamo specifične izdatke za določeno storitev (npr. stroški za ogrevanje na m2, na
obiskovalca, na šolarja, na gosta, ...) med posameznimi (podobnimi) objekti in tako lahko
identificiramo, kje se splača podrobneje raziskati možnosti za stroškovno upravičene ukrepe in
investicije v zmanjšanje energetske rabe oziroma zmanjšanje stroškov. Za ta korak
potrebujemo tudi podatke o cenah energentov in celotnih stroških posameznih ukrepov.
Glede na enostavnost izvedbe ukrepa in prednosti, ki jih prinaša, predlagamo, da se v vseh
večjih javnih stavbah v občini uvede koncept energetskega knjigovodstva. Aktivnost vpeljave
organizira občinski energetski upravljavec v sodelovanju z računovodstvi posameznih
subjektov.
Energetskim pregledi stavb - je sistematičen postopek, s katerim se pridobi zadosten vpogled
v obstoječi profil rabe energije v stavbi, skupini stavb, proizvodni ali trgovski operaciji ali
napravi, zasebni ali javni storitvi, ki vključuje prepoznavo in ovrednotenje stroškovno
učinkovitih možnosti za prihranke in poročanje o ugotovitvah (predlog direktive o energetski
učinkovitosti).
Občinski energetski upravljalec - za uspešno izvajanje lokalnega energetskega koncepta je
potrebno določiti odgovorno osebo, zadolženo za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta.
Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi:
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• lokalna energetska agencija in/ali
• občinski energetski upravljavec.

•

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje
lokalnega energetskega koncepta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo
imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v energetskem konceptu opredeljene
cilje občine na področju energetike. Občinski energetski upravljavec organizira izvedbo
zastavljenih projektov.
Pogodbeno znižanje stroškov - občina lahko pri stavbah, kjer so potrebne celovitejše
investicije v ukrepe učinkovite rabe energije uporabi koncept pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije. Koncept pogodbenega financiranja ima to prednost, da proračun občine
ni obremenjen z visokim stroški naložbe, ampak občina investirana sredstva povrne izvajalcu s
periodičnim plačilom pogodbene cene. Plačila so lahko plačilo izvajalcu za dobavljeno energijo
ali pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo. Predlagamo, da se preko pogodbenega
financiranja rešuje razsvetljava v občini.

Ocene analiz za učinkovito rabo in obnovljive vire energije kažejo, da v Sloveniji znaša potencial
varčevanja z energijo v stavbah 30–60 %. Tako je mogoče na primer z ukrepi na ogrevalnem sistemu
znižati rabo energije do 5 %, z dodatno toplotno izolacijo zunanjih sten 20 %, z izolacijo stropa stavbe
pri podstrešju do 10 % in z zamenjavo oken do 15 %. Deleži prihrankov pomenijo prihranke po
posameznih ukrepih. Če npr. izvedemo vse ukrepe naenkrat, dosežemo skupne prihranke 50 %. Z
uvedbo ne investicijskih ukrepov povezanih z energetskim gospodarjenjem v stavbah (uvedba
energetskega knjigovodstva, izobraževanje in osveščanje uporabnikov), pa je možno doseči znižanje
porabe energije še za 10 %.

Podjetja
Občina lahko subvencionira energetske preglede v podjetjih in s tem spodbuja učinkovitejšo rabo
energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih, kjer še nimajo energetskega
upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira energetsko upravljanje in postavi prioritetne
aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetju.

Promet
Občina lahko na področju prometa ukrepa predvsem na zmanjšanju avtomobilskega prometa in
razvoju trajnostnega in učinkovitega primestnega oz. medkrajevnega prometa. Pri tem je potrebno
analizirati obstoječe stanje in s predlogi in ukrepi ozaveščati lokalno prebivalstvo, ter podatke, ki so
posredno povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega transporta,
uporaba biogoriv itd.). Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot
trajnostne mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in
kolesarjenja.
Splošni ukrepi, k tej usmeritvi so:
•
•
•

ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega načina transporta;
širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem;
širitev in urejanje kolesarskih poti;
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ustrezna cenovna politika parkirnine;
možnost vpeljave avtobusov na gorivne celice oz. uvajanje novih tehnologij (biogoriva);
brezplačni parkirni prostor za vozila na električni pogon itd;
predlaga in organizira postavitev zadostno število elektro polnilnic za električna in hibridna
vozila.

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava v občini se uporablja za razsvetljevanje javnih cest, javnih površin, pomembnejših
objektov in kulturnih spomenikov. Namen osvetljevanja objektov in kulturnih spomenikov ni le
doseganje večje varnosti, pač pa predvsem dekorativni element osvetljenih objektov. Obstoječa
infrastruktura javne razsvetljave je dosti zastarela zlasti kar se tiče regulacije. Predvsem v manjših
naseljih se ta še vedno postavlja na podlagi zahtev in želja krajanov, ne pa na podlagi mnenj, izkušenj
ali projektne dokumentacije strokovnjakov. Na tem področju je bila sprejeta Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/07, 62/10 in 46/13), ki
določa, da morajo občine pristopiti k reševanju tehnološke neustreznosti ter znižanju rabe energije. S
sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja je država postavila jasna
merila glede ustreznosti svetilnih teles, namenjenih javni razsvetljavi, način osvetljevanja javnih cest,
površin, objektov, spomenikov in rabe električne energije. Svetila, ki jih je dovoljeno uporabljati za
javno razsvetljavo, ne smejo sevati nad vodoravnico 0 % svetlobnega toka. Povprečna raba električne
energije za javno razsvetljavo na prebivalca na območju posamezne občine ne sme presegati ciljne
vrednosti 44,5 kWh/a. Glede na dejstvo, da je javna razsvetljava v določenih krajih zastarela,
nestrokovno izvedena ter zelo potratna, zahteva resen in strokoven pristop k načrtovanju
rekonstrukcije, ki bo pripeljala do izpolnitve ciljev Uredbe. Učinkovito izvedene rekonstrukcije javne
razsvetljave pa dolgoročno zagotavljajo lokalnim skupnostim finančne prihranke ter kvalitetnejše
bivanje prebivalcev.
Pri posodobitvah javne razsvetljave je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:
•
•
•
•
•
•
•

določiti točno število cestnih svetilk in izdelati kataster v skladu z uredbo;
zmanjšanje rabe električne energije na zahtevano raven po Uredbi;
avtomatsko odkrivanje napak;
daljinski nadzor in upravljanje;
enostavna inštalacija, upravljanje in vzdrževanje;
odprt sistem z možno uporabo opreme različnih proizvajalcev;
nizka cena na svetilko.
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ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Obnovljivi viri energije v nadaljevanju (OVE) so viri, ki se nenehno obnavljajo, so okolju prijazni in
naravni. Nasprotje od OVE so neobnovljivi viri energije oz. fosilna goriva, ki jih počasi zmanjkuje. OVE
nastajajo s stalnimi naravnimi procesi, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok, fotosinteza, bibavica in
zemeljski toplotni tokovi. OVE izkoriščamo za potrebe električne, toplotne energije ter kot goriva v
prometu. Prednost obnovljivih energetskih virov je ekološka sprejemljivost, saj je emisijski cikel
sproščanja in sprejemanja snovi zaključen.
Za obnovljive vire energije sta glavni značilnosti neomejena trajnost in velik potencial. Njihova lastnost
je tudi bolj enakomerna razporeditev brez geopolitičnih ovir. Druga značilnost oziroma slabost OVE je
časovna spremenljivost moči in energije virov ter nizka gostota moči. Razen v obliki biomase in toplote
oceanov obnovljivih virov ne moremo shraniti z naravnimi sistemi, ki bi omogočali rabo energije takrat,
ko jo potrebujemo. Za shranjevanje obnovljivih virov uporabljamo različne naprave, kar pa zmanjšuje
učinkovitost in podraži izkoriščanje obnovljivih virov energije.
Potenciali obnovljivih virov:
•
•
•
•
•
•
•

biomasa;
sončna energija;
hidroenergija;
vetrna energija;
geotermalna energija;
toplote okolja;
bioplina.

Potencial lesne biomase
Lesna biomasa uporabljena v energetske namene so les iz gozdov (del rednega poseka, vejevina,
redčenja, premene, sanitarne sečnje), les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin,
lesni ostanki primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les. Potencial lesne
biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Pri tem je
potrebno ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne
biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial
lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od
teoretičnega zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe
lesne biomase (opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje
lesne biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne
biomase oziroma posameznih gozdnih lesnih asortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer
lastnikov gozdov (značilnosti posameznih socio-ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega
izhajajoč odnos do gozda).
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Slika 9.1: Gozdnatost Slovenije.

(VIR: http://www.zgs.si)
Občina Sevnica ima površine 27.217 ha, od tega je kar 16.101 ha gozda, kar je 59,2% pokritost z
gozdom. Torej se lahko oceni, da je občina Sevnica med bolj gozdnatimi slovenskimi občinami in je po
gozdarskih kazalcih ocenjena z 5 v lestvici od 1 do 5.
Preglednica 9.1: Osnovni podatki o gozdovih v občini Sevnica.

(VIR: zavod za gozdove Slovenija)
Opomba kazalcev: 1- občine, ki so manj primerne za rabo lesne mase; 5- občine so bolj primerne
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Leta 2014 je Gozdarski inštitut Slovenije pripravil poročilo o potencialih lesa slabše kakovosti za
energetske namene ter hlodov listavcev in iglavcev z naslovom »Za posavski gozd in les« v katerem so
zajete vse občine v regiji Posavje.

Slika 9.2: Karta teoretičnih tržnih količin lesa slabše kakovosti v regiji Posavje
(VIR: GIS; 2014)

Glavni cilji študije je bil izdelati strokovne podlage za izvedbo aktivnosti za povezovanje različnih
akterjev v verigi »Gozd-les«. Ciljne občine so bile: Sevnica, Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica
na Krki in Radeče. Za dosego zastavljenega cilja so bile izvedene naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•

Analiza potencialov lesa iz gozdov
Analiza obstoječih deležnikov vzdolž gozdno-lesnih verig
Analiza potencialnih lokacij za nove aktivnosti
Priprava internetnega portala »Za posavski gozd«
Analizo možnosti povezovanja deležnikov vzdolž proizvodnih verig
Delavnice z zainteresiranimi deležniki

Posamezna analiza je obširneje predstavljena v samostojnem dokumentu. Na tem mestu so povzeti
predvsem najpomembnejši zaključki posamezne študije.
Informacije o količinah in potencialih lesa iz gozdov so pomembne za vse akterje, ki so vključeni v
gozdno-lesne verige. Za njih je najbolj pomembna realna in trenutno razpoložljiva količina lesa, ki se
lahko pojavi na trgu, kjer je že izvzeta količina lesa, ki se porabi za lastno uporabo v gospodinjstvih.
V okviru projekta »Za posavski gozd in les« je bil cilj ugotoviti, kolikšne so:
•
•

teoretične tržne količine lesa slabše kakovosti ter hlodov;
dejanske tržne količine lesa slabše kakovosti ter hlodov.
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Analize so bile narejene ločeno po lastništvu gozdov in po drevesni sestavi. V analize je bilo vključenih
vseh šest posavskih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Teoretični tržni potencial je maksimalna količina lesa, ki bi jo lahko letno posekali in ponudili na trgu
in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Dejanski tržni potencial pa temelji na podatkih o povprečni količini lesa, ki je bila letno posekana v
obdobju petih let (2009–2013) in se je takrat pojavila na trgu.
V raziskavi so se osredotočili po namenu rabe na dve skupini sortimentov, in sicer na hlode in les slabše
kakovosti. Les slabše kakovosti je ves les za celulozo in plošče ter ves les iz debla in vej, primeren za
kurjavo ("Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS št.79/2011)". Delitev
na hlode in les slabše kakovosti je v naši raziskavi opredeljena z dimenzijami, namenom rabe in
kakovostjo. Kakovosten les oziroma hlodi so pomembni za podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo, predelavo
ali prodajo hlodov; to so predvsem žagarski obrati in proizvajalci furnirja ter proizvajalci vezanih
furnirskih plošč. Poleg hlodov je za lesnopredelovalno industrijo pomemben tudi les slabše kakovosti.
Tak les je pomemben predvsem za celulozno in kemično industrijo, proizvajalce lesnih plošč,
proizvajalce lesnih goriv in energetska podjetja, ki proizvajajo in tržijo toploto in/ali elektriko,
proizvedeno iz lesne biomase. Za vse zgoraj omenjene akterje v verigi je poleg poznavanja teoretičnih
potencialov naših gozdov pomemben podatek o realno in trenutno razpoložljivi tržni količini lesa. To
je količina, ki se dejansko lahko pojavi na trgu in v kateri ni količin lesa, ki se porabi za lastne potrebe v
gospodinjstvih (na primer za ogrevanje gospodinjstev).
Pri interpretaciji teh rezultatov pa je potrebno biti previden, saj je v analizah upoštevan le evidentiran
posek, tako da so v realnosti količine, ki vstopajo na trg verjetno večje.
Najpomembnejši zaključki študije pa so:
•

•

•

Skupna tržna količina oziroma teoretični tržni potencial lesne biomase v izbranih občinah znaša
81.289,8 ton suhe snovi (tss) oziroma cca. 144.581 m3. Preračunano na površino gozda v
celotni regiji to znaša 1,8 tss/ha ali približno 3,1 m3/ha, kar je precej več od povprečja za
celotno Slovenijo. Od skupne količine lesa slabše kakovosti je kar 83 % potenciala v zasebnih
gozdovih. Od skupne absolutne količine lesa slabše kakovosti prevladujejo listavci z 93 %.
Teoretična količina hlodov listavcev, ki bi lahko vstopila na trg, znaša v regiji Posavje 29.289
m3. Ta skupna količina predstavlja teoretični tržni potencial hlodov listavcev, ki ga je možno
izkoristiti iz gozdov v izbrani regiji. Preračunano na skupno površino gozda v regiji znaša ta
količina 0,6 m3/ha. Od te skupne absolutne količine hlodov listavcev je 80 % tega lesa v
zasebnih gozdovih.
Dejanska neto količina oziroma tržni potencial hlodov smreke in jelke dimenzij 20-59 cm, znaša
v regiji Posavje 16.587 m3 oziroma preračunano na površino gozda v obravnavani regiji je to
0,4 m3/ha. Od skupne količine teh hlodov se 61 % letno poseka v zasebnih gozdovih.

V spodnji preglednici 9.2 predstavljamo povzetek teoretičnih tržnih količin lesa, ki zagotavljajo
trajnostno gospodarjenje z gozdovi in so izračunani na podlagi nam dostopnih podatkov Zavoda za
gozdove o stanju gozdov.
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Preglednica 9.2: Absolutne teoretične tržne količine lesa v regiji Posavje

Iglavci [m3]
Les slabše kakovosti v državnih in občinskih
gozdovih ter gozdovih drugih pravnih oseb
Les slabše kakovosti v zasebnih gozdovih
Hlodi listavcev v državnih in občinskih
gozdovih ter gozdovih drugih pravnih oseb
Hlodi listavcev v zasebnih gozdovih
Les smreke in jelke debeline 20-59 cm v
državnih in občinskih gozdovih ter gozdovih
drugih pravnih oseb*1
Les smreke in jelke debeline 20-59 cm v
zasebnih gozdovih*1
Skupaj

Listavci [m3]

5.266

20.312

8.995

110.008

/

6.161

/

23.128

6.414

/

10.173

/

30.848

159.609

*1 Za les smreke in jelke so računani le dejanski potenciali, teoretične tržne količine bi bile večje (VIR:GIS)

Dejstvo pa je, da bodo količine dejansko dostopne na trgu le, če se poveča povpraševanje po
posameznem sortimentu na trgu in se bodo lastniki gozdov odločili za posek.
Glede na prikazane rezultate lahko ugotovimo, da je tržnega potenciala lesa slabše kakovosti za
energetske namene v obravnavani regiji še veliko neizkoriščenega. Modelna izkoriščenost teoretičnega
potenciala v vseh gozdovih regije Posavje namreč znaša le 22 %. V državnih in občinskih gozdovih ter
gozdovih drugih pravnih oseb je modelna izkoriščenost teoretičnega tržnega potenciala nizka v
primerjavi s povprečjem za celotno Slovenijo, saj znaša 60 %. V zasebnih gozdovih pa je ta izkoriščenost
izredno nizka in znaša 14 %. Torej je v gozdovih v zasebni lasti še dobrih 85 % lesa slabše kakovosti
neizkoriščenega, kar kaže na potrebo po spodbujanju gozdno-lesne proizvodnje tako v zasebnem kot
državnem in ostalem sektorju. Kot je bilo že navedeno, v regiji prevladuje les slabše kakovosti listavcev,
pri katerih pa je potencial slabo izkoriščen (20 %). Boljša izkoriščenost teoretičnega potenciala je pri
iglavcih in sicer 40 %. Pri vseh teh rezultatih pa moramo upoštevati, da je v analizah upoštevan le
evidentiran posek, tako da so v realnosti ti deleži verjetno višji.
Pri lesu boljše kakovosti oziroma hlodih listavcev je v gozdovih Posavja nekaj manj kot polovica
teoretičnega tržnega potenciala izkoriščenega (46 %). V zasebnih gozdovih znaša modelna
izkoriščenost teoretičnega tržnega potenciala 44 %, v državnih in občinskih gozdovih ter gozdovih
drugih pravnih oseb pa 53 %.
V spodnjih slikah 9.2 in 9.3 je predstavljen model za modelno umeščanje energetskega obrata v
prostor. Model je v osnovi računalniški algoritem, ki ga določa vrsto in zaporedje operacij v postopku
analize. (VIR: GIS)
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Slika 9.3: Primer modelne izbora petih lokacij najugodnejših za umestitev energetskega obrata

(VIR: GIS; 2014)

Slika 9.4: Primer modelne izbora treh lokacij najugodnejših za umestitev energetskega obrata

(VIR: GIS; 2014)
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Potencial izrabe sončne energije
Sončna energija prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja in je del naravnih energetskih
tokov, ki ohranjajo ravnovesje na našem planetu. Brez nje življenje na zemlji ne bi bilo možno. Vpadlo
sončno sevanje v eni uri je večje kot so celoletne zemeljske potrebe po energiji. Celotni potencial
sončnega sevanja za Slovenijo znaša več kot 300-kratnik porabe primarne energije. Danes izkoriščamo
manj kot 3 % ocenjenega tehničnega potenciala.
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V
povprečju je npr. za 10 % višji od Nemčije. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko
in najmanj osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh vpadle
sončne energije na m2 horizontalne površine. Občina Sevnica pa ima nekoliko več vpadle sončne
energije (1.150–1.250 kWh). Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika.

Slika 9.5: Prikaz jakosti sončnega obsevanja izraženo v kWh/m2.

(VIR : Kastelec, D. Rakovec J.)

9.2.1 Način izrabljanja sončne energije
Sončna energija predstavlja praktično neizčrpen vir energije, v zgradbah pa ga lahko izkoriščamo na tri
načine:
•
•
•
9.2.1.1

pasivno - solarni sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov;
aktivno - sončni kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov;
s fotovoltaiko - sončne celice za proizvodnjo električne energije.
Pasivna raba sončne energije

Pri pasivni rabi sončne energije se uporablja primerne gradbene elemente za ogrevanje zgradb,
osvetljevanje ter za prezračevanje prostorov. Pri pasivnem izkoriščanju sončne energije največkrat
uporabljamo naslednje elemente:
•
•
•
•

energijsko učinkovita okna (preprečujejo vstop UV žarkom v prostor, prepuščajo pa toplotne
žarke);
sončne stene (akumulirajo toploto sončnega obsevanja in jo prevajajo v prostor),
steklenjaki in zimski vrtovi (sonce jih ogreje, toplota se nato skozi okna in vrata odvaja v
notranje prostore);
ogrevanje fasad (prevajanje toplote v notranjost prostorov).
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Na spodnji sliki je prikazano pasivno sončno ogrevanje stavbe. Ta poteka tako, da pri prehodu sončne
svetlobe skozi okna ta zadene tla, zidove in okna, kjer se absorbira in pretvori v toploto. Za najboljšo
učinkovitost mora biti okno obrnjeno znotraj naklona 30° proti jugu.

Slika 9.6: Sodobna pasivna hiša.

(VIR: Varčujem z energijo 13 Julij 2019)

9.2.1.2

Aktivna raba sončne energije

Pri aktivni rabi sončne energije gre za izkoriščanje sončne energije s pomočjo sončnih kolektorjev. V
sončnih kolektorjih se segrejeta:
•
•

voda/glikol - za ogrevanje in TSV;
zrak - za direktno ogrevanje prostorov.

Slika 9.7: Na levi strani prikaz ogrevanja in priprava tople sanitarne vode v kombinaciji s sončnimi kolektorji,
ter desno prikaz toplozračnih sončnih kolektorjev.

(VIR: Seltron, Dnevnik)
Iz zgornje slike je razviden proces ogrevanja vode in zraka s solarnimi sistemi. Glavni del klasičnega
sončnega kolektorja je sprejemnik, ki je narejen iz kovine. Na sprejemniku je plast, kjer se absorbira
sončna energija. V sodobnih solarnih sistemih se uporabljajo tudi vakuumski sprejemniki, solarni
koncentratorji ter ostali sistemi s katerimi se dosega višje temperature ogrevanega medija.
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Primarna naloga absorberja je ta, da prenese toploto iz njegove plasti na vodo oziroma medij, ki teče
skozenj. Običajno se sončni kolektorji povezujejo v sistem sončnih kolektorjev, ki jih lahko postavimo
na streho zgradbe. Največ sončne energije se absorbira, če so sončni kolektorji postavljeni pod kotom
25–45° in obrnjeni na južno ali jugozahodno smer.

9.2.1.3

Fotovoltaika

Fotovoltaika pomeni pretvorba sončne energije v električno. Uporablja energijo sonca za pridobivanje
električne energije. Fotovoltaika ali fotovoltaični učinek se izkorišča s pomočjo sončnih celic. Te so v
osnovi polprevodniške diode z veliko površino. Grajene so iz silicija, ki je drugi najpogostejši element
na zemlji. Silicij je okolju prijazen, nestrupen in se ga lahko reciklira.
Dve glavni vrsti fotovoltaične tehnologije sta kristalna in tenko plastna tehnologija. Kristalna
tehnologija pa se deli še na dve vrsti:
•

•

monokristalne celice - narejene so z uporabo odrezka celic enega silicijevega kristala valjaste
oblike. Monokristalne celice ponujajo največjo učinkovitost (pretvorba vpadne sončne
svetlobe je približno 18 %), vendar pa je zaradi zapletenega procesa njihove proizvodnje
prodajna nekoliko višja;
polikristalne celice – narejene so z rezanjem zelo majhnih finih ploskev iz mešanice topljenega
in re kristaliziranega silicija. Učinkovitost polikristalnih celic je manjša (pretvorba vpadne
sončne svetlobe je približno 14 %) in tako je tudi prodajna cena za njih cenejša.

Električno energijo, ki jo proizvedemo s procesom fotovoltaike, lahko uporabimo pri oskrbi odročnih
naselij, zgradb, oskrbi oddaljenih naprav (svetilniki, sateliti ...) oddaji v električno omrežje, uporabljamo
jo lahko v proizvodih, kot so računalniki ali ure.
Osnovni gradnik fotovoltaičnega sistema je sončna celica. Sončna ali solarna celica je neposredni
pretvornik sončne energije neposredno v električno energijo s pomočjo fotovoltaičnega učinka.
9.2.1.3.1 Vrste in delovanje sončnih elektrarn
Sončne elektrarne delimo v dve kategoriji. Prve so tako imenovane »otočne« elektrarne«. To so tiste
elektrarne, ki niso priključene na električno omrežje in služijo predvsem za oskrbo objekta z električno
energijo, kjer ni prisotnih napeljav električnega omrežja. Te elektrarne so lahko izvedene kot
samostojni sistem ali v povezavi z agregati. Uporabnik lahko izbere oskrbo objekta z enosmerno
napetostjo (neposredno iz akumulatorjev) ali izmenično napetostjo (z uporabo razsmernikov). Druga
kategorija so omrežni sistemi, ki so priključeni na električno omrežje (Investitor energijo prodaja
distributerju električne energije po višji, subvencionirani ceni, elektrarna pa mu služi kot oblika
investicije.
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Slika 9.8: Sistem Net Metering – sistem t.i. samooskrbe z električno energijo.

(VIR: Varčujem z energijo, 18 Marec 2020)

Slika 9.9: Prikaz samooskrbe z električno energijo.

(VIR: Varčujem z energijo, 18 Marec 2020)

9.2.1.3.2 Prednosti in slabosti izkoriščanja sončne energije
V Sloveniji imamo velik potencial za izrabo sončne energije. Če se odločimo za tak projekt, je potrebno
poznati prednosti in pa slabosti, ki jih prinese sončna elektrarna.
Prednosti sončne energije so:
•
•
•
•
•

ena od največjih prednosti sončne energije je, da je obnovljiv vir energije. Energijo lahko
proizvajamo daleč v prihodnost, zato sončno energijo lahko resnično imenujemo kot
dolgotrajen vir energije;
električna energija je neposredno razvita iz sončne energije, ni pomanjkanja surovine;
sončne celice so enostavne za namestitev, mogoče jih je namestiti na strehe, s tem pa ni
potreben noben dodatni prostor. Možno je tudi pridobivanje energije v majhnem obsegu, na
individualni ravni uporabnika;
sončne celice so tihe in za naravo nemoteče. Prav tako zahtevajo zelo malo vzdrževanja.
proizvodnja električne energije iz fotovoltaičnih sistemov omogoča oskrbo z električno
energijo odročnih področij in oddaljenih naprav;
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•
•
•

ena od najbolj pomembnih okoljskih prednosti sončne energije je, da je ekološkega izvora, kjer
ni emisij, ogljikovega dioksida in drugih plinov med proizvodnjo električne energije;
zaradi zgoraj navedenih razlogov, sončna energija predstavlja minimalno nevarnost za okolje,
s tem pa je znana tudi kot vir čiste energije;
cene premoga, zemeljskega plina, nafte in drugih fosilnih goriv so nagnjene k stalnemu
povečanju. Sončna energija, na drugi strani, pa je poleg stroškov postavitve in vzdrževanja
brezplačna.

Slabosti sončne energije so:
•
•
•
•
•
•

začetni stroški za namestitev sončnih celic so precej visoki;
sončne energije ni mogoče proizvajati v hladnih državah zaradi pomanjkanja sončne svetlobe;
manj učinkovita v deževnih sezonah in hladnem podnebju, električna energija se lahko
proizvaja le podnevi;
težave pri izkoriščanju sončne energije zaradi različnega sončnega obsevanja posameznih
lokacij;
priklop na omrežje ni vedno možen povsod zaradi oddaljenosti transformatorskih postaj;
letni stroški vzdrževanja in čiščenja, ki sicer niso tako visoki.

Slika 9.10: Prikazuje lokacije instaliranih sončnih elektrarn v občini Sevnica.

(VIR: Atlas trajnostne energije)
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Javno dostopni podatki so prikazani v spodnjih tabelah 9.3 in 9.4.
Preglednica 9.3: Prikazuje sončne elektrarne na območju občine Sevnica.

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Lokacija
Razbor 44, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Veliki Cirnik 34, 8297 Šentjanž
Budna vas 15A, 8297 Šentjanž
Metni vrh 29D, 8290 Sevnica
Dolenji Boštanj 54F, 8294 Boštanj
Podgorje ob Sevnični 12a, 8292 Zabukovje
Florjanska ulica 38, 8290 Sevnica
Florjanska 40a, 8290 Sevnica
Radna 32, 8294 Boštanj
Dolenji Boštanj 60C, 8294 Boštanj
Šentjanž 17, 8297 Šentjanž
Dolenji Boštanj 54F, 8294 Boštanj
Polje pri Tržišču 2, 8296 Krmelj
Šentjur na polju 23, 1434 Loka pri Zidanem
Mostu
Šentjanž 17, 8297 Šentjanž
parcela št. 17, k.o. Loka pri Zidanem Mostu,
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec
Dolenji Boštanj 62, 8294 Boštanj
Radna 3, 8294 Boštanj
Dolenji Boštanj 55B, 8294 Boštanj
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
Savska cesta 24, 8290 Sevnica
Veliki Cirnik 30, 8297 Šentjanž
Mala Hubajnica 1, 8293 Studenec
Mali Cirnik pri Šentjanžu 28, 8297 Šentjanž
Blanca 7, Ni definirano
Blanca 7, 8283 Blanca
Loka pri Zidanem Mostu 63, 1434 Loka pri
Zidanem Mostu
Žirovnica 9, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Radež 1b, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Žirovnica 13, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Okroglice 60, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Moč (kW)
46
10,8
49,68
49,95
444,36
20
10,26
16,46
66,28
97,29
26,1
212
20

Leto priključitve
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

12
19,12

2012
2012

20
44,2
28,98
281,5
9,12
35,25
48,18
48,18
35,25
40,66
17,34
23
7,8
276,85
276,85

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013

40,18
10,8
37,43
41,8
27
2.450,67

2013
2009
2010
2012
2013

(VIR: Atlas trajnostne energije)
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Preglednica 9.4: Prikazuje možnost izkoriščanja sončne energije.

Vrsta stavbe

Število
stavb (št.)

Povp. površina Površina streh
strehe (m2)
(m2)

Primerne
strehe
(m2)

Skupna
moč
(kWh)

Enostanovanjske stavbe

5.860

144

843.840

253.152

39.555

Dvostanovanjske stavbe

342

288

98.496

29.549

4.617

1.214

450

546.300

163.890

25.608

149

203

30.247

9.074

1.418

Tro-ali več stanovanjske st.
Ne stanovanjske stavbe

Skupaj
7.964
(VIR: Lastni izračuni narejeni iz zbranih podatkov)

1.518.883

71.198

Natančnejše podatke o proizvedeni električni energiji ter nazivni moči sončnih elektrarn (vendar brez
lokacijskega prikaza) pa smo pridobili od Elektra Celja. V občini Sevnica je, po Elektra Celja, postavljenih
216 sončnih elektrarn skupne moči 4.751 kW. V kolikor to primerjamo s zgornjo tabelo je v občini 7.
964 stavb, površine 1.518.883 m2.Pri upoštevanju, da je proti jugu obrnjenih cca. 30 % streh je možnost
postavitve sončnih elektrarn v občini sevnica moči 71.198 kW. V kolikor primerjamo zgornji tabeli je
izkoriščen potencial sončne energije za proizvodnjo električne energije 6,67 %.

Potencial hidroenergije
Hidro-energijo na območju občine proizvaja reka Sava, kjer sta postavljeni dve hidro-elektrarni – HE
Boštanj ter HE Arto-Blanca.
HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 32,5 MW. Je
pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s,
s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 109 GWh.
HE Boštanj v slovenski elektroenergetski sistem prispeva slab odstotek trenutne letne proizvodnje
električne energije v Sloveniji, skladno s potrebami proizvaja tudi vršno energijo in nudi možnost
izvajanja sistemskih storitev. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja GEN in v normalnih
hidroloških razmerah obratuje brez posadke. (VIR: HESS)

Slika 9.11: HE Boštanj;

(VIR: HESS)
168

LEK Sevnica
HE Arto - Blanca je tretja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 39,12 MW.
Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500
m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 148 GWh.
HE Arto - Blanca v slovenski elektroenergetski sistem prispeva približno en odstotek trenutne letne
proizvodnje električne energije v Sloveniji, skladno s potrebami proizvaja tudi vršno energijo in nudi
možnost izvajanja sistemskih storitev. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja GEN in v
normalnih hidroloških razmerah obratuje brez posadke. (VIR: HESS)

Slika 9.12: HE Arto – Blanca
(VIR: HESS)

Slika 9.13: Najpomembnejši vodotoki v Občini Sevnica

(VIR: PISO)
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Slika 9.14: Hidrogeološka karta občine Sevnica

(VIR: PISO)

9.3.1 Mikro hidroelektrarne
Hidroelektrarne se raztezajo v razponu moči od nekaj sto W do več kot 10 GW. Majhne hidroelektrarne
delimo glede na moč v tri skupine: mikro elektrarne, ki imajo moč manj kot 100 kW, mini elektrarne,
ki imajo moč od 100 kW do 1 MW in male elektrarne, katerih moč znaša od 1 MW do 10 MW.

Slika 9.15: Primer mikro hidroelektrarne

(VIR: Ekoglobal)
Mikro sistemi delujejo tako, da je del toka reke speljan po kanalu ali ceveh do turbine, ki poganja
generator in s tem proizvaja elektriko. Izstopna voda iz turbine se nato vrača v rečno strugo. Mikro
sistemi so ponavadi »run of the river« sistemi, ker dovoljujejo glavnemu toku reke, da neovirano teče
naprej. To je izredno pomembno z vidika ekologije, saj ne naredimo nobenega bistvenega posega v
reko. S tem ne spreminjamo vodostoja in režima reki ter ne onemogočamo normalnega vodnega
življenja. Poleg tega ne potrebujemo velikih sredstev za zajezitev reke. Sistem je lahko zgrajen lokalno
pri majhnih stroških, kjer je zaradi preprostega sistema zanesljivost daljša. Problem lahko nastopi, če
imamo izrazita sušna in deževna obdobja, če posebno v sušnih obdobjih, če si ne moremo zagotoviti
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dovolj velike količine vode. Če elektrike ne oddajamo v omrežje in če nimamo nameščenih
akumulatorjev za njeno shranjevanje, potem je presežek električne energije izgubljen.
Mikro sistemi so še posebno primerni za podeželske in izolirane kraje in so ekonomska alternativa
obstoječemu električnemu omrežju. Sistemi priskrbijo poceni, neodvisen in nepretrgan električni tok
brez škodljivega vplivanja na okolje. V mikro sistemih uporabljamo dve vrsti turbin, ki sta odvisni od
pretoka in vodnega padca. To sta impulzna in reakcijska turbina. Tipični impulzni turbini sta Peltonova
in Turgo turbina, ki ju uporabljamo pri srednjih in visokih vodnih padcih. Reakcijske turbine večinoma
uporabljamo pri srednjih (Francisova turbina) ali nizkih vodnih padcih (propelerska turbina).
Pridobljeno električno energijo lahko direktno porabljamo, pošiljamo v omrežje ali pa jo skladiščimo v
akumulatorjih. Pri direktni porabi električne energije sistem proizvaja 240V izmeničnega toka, ki se
dovaja do porabnika preko turbine, ki mora biti zadosti velika, da pokrije konice električne porabe. Ti
sistemi zahtevajo velik vodni padec ali velik pretok. V sistemih z akumulatorji, generator proizvede
konstanten enosmerni tok, ki se dovaja do porabnika preko inverterja. Akumulatorski sistem mora biti
prilagojen dnevni porabi električne energije in lahko uporabljamo manjše turbine, kot pri direktni
porabi elektrike.
Začetek gradnje malih elektrarn v Sloveniji je v začetku 80 let spodbudil Zakon o energetskem
gospodarstvu, ki je dovolil gradnjo energetskih objektov tudi izven elektrogospodarstva. Tako je bila
do osamosvojitve zgrajena večina malih hidroelektrarn. Danes imajo velike hidroelektrarne instalirano
kapaciteto približno 759,4 MW, male hidroelektrarne pa približno 146,459 MW. (VIR: fs.uni-lj.si)

Potencial vetrne energije
Ključna prednost vetrnih elektrarn (VE) je, da izkoriščajo naravno energijo vetra za proizvodnjo
električne energije in pri tem ne proizvajajo toplogrednih plinov, odpadkov ali drugih nevarnih snovi.
Cilj VE je doseči optimalno izkoriščanje energije vetra ob upoštevanju okoljskih, družbenih, tehničnih
in ekonomskih dejavnikov na posamični lokaciji vetrne elektrarne.
Proizvodnja elektrike z VE ima naslednje pozitivne učinke in vplive:
•
•
•
•
•
•
•

za proizvodnjo elektrike VE ne potrebujejo goriva;
VE predstavljajo čist vir energije, brez emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v okolje;
VE ne proizvajajo odpadkov;
enostavna tehnologija pretvorbe energije vetra v električno energijo;
dolga življenjska doba (približno 25 let) ;
različne možnosti delovanja glede na vetrovne razmere;
hitra in enostavna razgradnja po poteku življenjske dobo.

Slovenija je med evropskimi državami na repu pri izkoriščanju vetrnega potenciala.
V Sloveniji imamo izdelane vetrne karte in tudi že izpostavljena področja, ki imajo dovolj vetrnega
potenciala za izkoriščanje vetra. Na drugi strani pa relativna majhnost dežele z izrazito reliefno
dinamiko na kratke razdalje in zelo občutljivimi ekosistemi, ki preprečuje uveljavitev obširnih tovrstnih
energetskih projektov.
V letu 2017 je v Sloveniji inštaliranih za manj kot 4MW proizvodnih enot električne energije iz vetra.
Trenutno na območju obratujeta le dve večji vetrni elektrarni na Griškem polju in pri Razdrtem ter
nekaj mikro-vetrnih elektrarn, tako smo še vedno zelo oddaljeni od slovenskih zavez pridobivanja
energije iz vetra do konec leta 2020.
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•

V občini je po vetrni karti potencial za velike in male vetrne elektrarne. Velike elektrarne je
smiselno postavljati na območju kjer je hitrost vetra 50 m nad tlemi 5 m/s ali več, za male
vetrne elektrarne pa, kjer je hitrost vetra 50 m nad tlemi 3 m/s ali več.

•

Glede na statistične podatke elektro distributerjev Slovenije o tem, koliko elektrike pri nas
porabi štiričlanska družina, in na podlagi predpostavke, da dobro projektirana vetrna
elektrarna letno pridela 2200 kWh, bi po izračunih projektantov potrebovali vetrno elektrarno
moči od 3,5 kW do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam. Družine, ki porabijo nadpovprečno
veliko električne energije, pa bi potrebovale vetrno elektrarno moči približno 5–10 kW.

•

Cena male vetrne elektrarne se giblje okoli 3.000 do 5.000 €/kW, velike vetrne elektrarne pa
približno 1.500 €/kW. Pri proizvodnji energije iz vetrnih elektrarn je izkoristek približno 60 %.

Slika 9.16: Prikazuje povprečno letno hitrost vetra 50 m nad tlemi.

(VIR: Arso / Geopedija)

Slika 9.17: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 v občini
Sevnica (VIR: PISO)

Vetrna energija na področju občine glede na karto oz. zgornjo sliko ima potencial za manjše do srednje
vetrne elektrarne po več lokacij v občini. Za večje vetrne elektrarne pa je primernejši skrajni severni
del območja občine.
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Potencial geotermalne energije
Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji
Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno energijo na:
• hidrogeotermalno energijo – geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov;
• petrogeotermalno energijo – geotermalna energija mase kamnin.
Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5.467 GWh oz. 301 GWh proizvedene
električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno nižji in nesorazmerno porazdeljen po državi.
Največji odkrit potencial za izkoriščanje geotermalne energije je prav gotovo v Pomurju v tako
imenovanem Panonskem bazenu, kar je vidno na slikah 46 in 47, saj je v Pomurju veliko število vrelcev
tople vode.
V Sloveniji se največ uporabljajo nizkotemperaturni viri geotermalne energije. Največ raziskav je bilo
narejenih v severovzhodnem delu Slovenije. Na sliki 47 so prikazane geotermično perspektivne regije
v Sloveniji:
• Panonski bazen s površino 1.300 km2. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto več kot 100 L/s nizko
mineralizirane termalne vode s temperaturo 40 °C – 70 °C.
• Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 250 L/s
vode s temperaturo 18,5 °C – 48 °C.
• Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je čez 150 L/s vode
s temperaturo 21 °C – 43 °C.
• Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 240 L/s vode s
temperaturo 15 °C – 64 °C.
• Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je okrog 150 L/s vode s
temperaturo 18 °C – 30 °C. (Vir: http://www.ljudmila.org/sef/geotermalna.htm)

Slika 9.18: Podtalnica se v zemlji segreva, temperatura je odvisna od globine in letnega časa.

(VIR: Revija Instalater, 10. September 2010)
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Slika 9.19: Prikazuje geotermično karto Slovenije.

(VIR: Geološki zavod Slovenije, 2005)
Ocena toplotne moči v Sloveniji znaša več milijard GJ. Po pokrajinah je največ geotermalnih izvorov v
severovzhodni Sloveniji (65 %), sledi Krško – Brežiška kotlina (25 %) in Ljubljanska kotlina (5 %), slika
9.16.

Ocena možnosti izrabe geotermalne energije v Občini Sevnica
Natančno oceno bi bilo na željo investitorja mogoče pridobiti z teoretičnimi študijami, ki bi določile
mikrolokacije za raziskovalne vrtine na snovi katerih pridobimo točne podatke o geotermalnem
potencialu na določenem območju.
Ključne ugotovitve:
– geotermalna energija se izkorišča v zdraviliške in turistične namene;
– za ugotovitev potenciala za izrabo geotermalne energije bi bilo potrebno izvesti dodatne
študije,
– uporaba geotermalne energije v turistične namene daje neprimerno višjo dodano vrednost,
zato pri omejenih količinah tega vira uporaba za ogrevanje stavb ni smiselna.
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Ogrevanje s toplotno črpalko
Toplotne črpalke izkoriščajo za svoje delovanje toploto okolice, toploto zraka, podtalne in površinske
vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, pa tudi odpadno toploto tehnoloških procesov,
ki jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode.
Delovanje toplotne črpalke temelji na načelu odvzemanja toplote okolici na nižji temperaturni ravni in
njenem oddajanju v sistem ogrevanja na višji temperaturni ravni. Gre za krožni proces, v katerem
delovni medij toplotne črpalke v uparjalniku odvzame toploto okolici in se pri tem upari. Zaradi dela,
dovedenega s kompresorjem, se mediju nato povečata temperatura in tlak, v kondenzatorju pa se
medij ponovno utekočini in pri tem odda toploto v sistem ogrevanja. Pred ponovnim vstopom v
uparjalnik potuje medij še skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na začetni tlak. Delovanje takšne
toplotne črpalke, imenujejo tudi kompresorska, kjer moramo kompresorju dovajati pogonsko energijo.
Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom imenujemo grelno število. Toplotne črpalke
običajno dosegajo letna grelna števila do 3.5, kar pomeni, da lahko na 1 KWh vložene energije
pridobimo 3.5 KWh toplotne energije. Sodobnejše toplotne črpalke dosegajo letno grelno število tudi
do 6. Tehnologija se še naprej razvija, kar pomeni, da se bo učinkovitost v prihodnje še povečevala.
Pomembnejši napotki za uporabo in izbiro toplotne črpalke:
•
•
•
•
•
•
•
•

lega zgradbe in razporeditev in kapaciteta ogrevalnih teles;
natančna določitev toplotnih potreb zgradbe;
določitev potreb po topli sanitarni vodi;
uporaba nizkotemperaturnih sistemov;
izdelana tehnična dokumentacija in kakovostna izvedba;
strokovna ocena razpoložljivosti in izbira tipa toplotne črpalke;
pregled ustreznosti zemljišča in določitev mikrolokacije TČ;
predhodna pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za uporabo.

Toplotne črpalke za svoje delovanje lahko izkoriščajo različne medije in jih glede na to razvrščamo v tri
skupine:
•
•
•

zemlja – voda;
voda – voda;
zrak – voda.

9.6.1 Toplotna črpalka zemlja – voda
Takšna toplotna črpalka črpa toploto iz zemlje s pomočjo zemeljskih kolektorjev ali zemeljskih sond.
• Vrtina z vstavljeno geosondo
V vrtino je vstavljen zaprt krožni sistem, po katerem kroži medij, ki zaradi svoje nižje temperature
odvzema toploto iz okolice vrtine (geotermalno energijo) in se segreje. V vrtino je so nameščene
polietilenske cevi, spojene v zanki, po katerih kroži medij, ki iz zemlje odvzema toploto. Medprostor
je zapolnjen s polnili, ki zagotavljajo maksimalno prevodnost. Globino geosonde (običajna globina
je med 80 in 160 m) in njihovo število določi želena količine pridobljene toplotne energije.
• Horizontalni zemeljski kolektor
Za instalacijo takšnega sistema potrebujemo največ prostora okoli stavbe, približno 2,5 krat toliko
kolikor je ogrevana površina v stavbi. Cevi horizontalnega kolektorja se položijo v zemljo približno
175

LEK Sevnica
1m – 1,5m globoko ter se zasujejo. V kolikor imamo premalo prostora okoli stavbe, nimamo
podtalnice in ne želimo vrtati vrtin potem obstajajo tudi rešitve s spiralnim zemeljskim kolektorjem,
energetske košare.

Slika 9.20: Izkoriščanje toplote zemljine.

(VIR: Varčujem z energijo, 18 December 2020)

9.6.2 Toplotna črpalka voda – voda
Toplotna črpalka voda/voda: takšna toplotna črpalka pridobiva toploto iz več ali manj konstantne
temperature podtalnice in tako lahko dosega najvišja letna grelna števila med vsemi tipi toplotnih
črpalk. Posebno pozornost je potrebno nameniti izdatnosti vodnega vira, saj se lahko s časom
spremeni, gladina podtalnice lahko upade zaradi naravnih ali človeških dejavnosti. V vodi se lahko
pojavljajo večje nečistoče, kar pomeni več vzdrževanja in čiščenja filtrov. Potrebna je dodatna črpalka
v vrtini zato vodni viri na večjih globinah niso smotrni.

Slika 9.21: Prikazuje izkoriščanje toplote iz podtalne vode.

(VIR: Varčujem z energijo, 18 December 2020)
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9.6.3 Toplotna črpalka zrak – voda
Toplotna črpalka zrak - voda izkorišča energijo okoliškega zraka. V hladnejših dnevih je raba energije v
stavbah večja, energije iz okoliškega zraka je pa manj.
Bistvenega pomena za delovanje sistema je pravilno dimenzioniran sistem, pravilno izbrana toplotna
črpalka, katera s pomočjo električnih grelnikov tudi v najhladnejših dnevih zagotavlja zadostno količino
toplote za potrebe stavbe.
Po strokovnih virih naj bi toplotne črpalke v primerjavi s plinskimi in oljnimi kondenzacijskimi kotli
porabile kar 34–49 % manj primarne energije, s čimer naj bi bilo doseženo 31–60 % zmanjšanje emisij
CO2. Pri delovanju toplotne zrak- voda je nekoliko sporno dejstvo, da ta za svoje delovanje porabi precej
električne energije, ki se ne uporabljala za ogrevanje temveč za odtajevanje zunanje enote toplotne
črpalke .
Za pripravo sanitarne tople vode je smiselno vgraditi toplotno črpalko zrak/voda s prigrajenim
grelnikom. Na območju Slovenije zaradi ugodnih klimatskih razmer takšna črpalka lahko obratuje od 6
do 7 mesecev na leto, kar pomeni zmanjšanje energenta za sanitarno toplo vodo in posledično
zmanjšanje emisij. Sama poraba električne energije je bistveno manjša, kot če za segrevanje enake
količine vode uporabljamo klasičen grelnik z električnim grelcem.
Na preprostem merjenju v enodružinski hiši, kjer bivajo tri osebe in segrevajo 300 litrski hranilnik vode,
je bila dnevna povprečna raba električne energije 2,2 kWh/dan. V poletnih mesecih je ta raba manjša,
v pomladanskih in jesenskih pa večja. Iz tega lahko povzamemo, da je letna poraba električne energije
takšne toplotne črpalke okrog 400 kWh, kar stroškovno znaša okrog 50 € letno za ogrevanje tople
sanitarne vode.
Sanitarno toplotno črpalko, je najbolj smiselno postaviti v prostor, ki ga nameravamo hladiti (običajno
je to klet). Ta način priprave sanitarne tople vode je posebej priporočljiv na območjih, ki ležijo na
senčnih predelih in nimajo možnosti izkoriščanja sončne energije preko celega dneva.

Slika 9.22: Prikaz sistema s toplotno črpalko zrak voda.

(VIR: Varčujem z energijo, 5 Januar 2021)
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9.6.4 Potencial izrabe biogoriv
Bioplin nastaja v procesu predelave bakterij pod anaerobnimi pogoji. Te razgradijo organski material
do končnih produktov, od teh pa največji delež predstavljata ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).
Delež metana je med 50–70 %, ogljikovega dioksida pa med 30–40 %, poleg tega pa še žveplovodik,
amoniak in dušik.
Bioplin se lahko uporablja na kraju samem ali pa ga uporabimo kot pogonsko gorivo v motorjih z
notranjim izgorevanjem. Pridobiva se ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov (fekalij domačih
živali, poljedelskih odpadkov, gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških
odpadkov ter ostankov košnje). Poleg gnojevke vse bolj uporabljajo tudi odpadke iz kmetijstva,
gostinstva in živilsko-predelovalne industrije. Odpadno blato je zelo primerno za gnojenje njiv in
travnikov.
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:
•
•
•
•
•

odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
biorazgradljivi odpadki industrije,
odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.

Slika 9.23: Prikaz običajnega postrojenja za pridobivanje bioplina.

(VIR: Omega Air d.o.o. Ljubljana)
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Preglednica 9.5: Prikazuje število gospodarstev in živali na območju občine Sevnice (LETO 2010 IN 2020).

2010

Govedo
Krave
Krave molznice
Krave dojilje
Prašiči
Prašiči v pitanju
Perutnina
Kokoši nesnice
Pitovni piščanci
Lihoprsti kopitarji
Drobnica
Kunci
Čebelje družine
(VIR: SURS)

2020

Število
Število kmetijskih Število
Število kmetijskih
živali
gospodarstev
živali
gospodarstev
8.268
819
9.010
663
2.843
611
2.677
478
1.394
165
1.196
78
1.449
466
1.481
400
2.901
482
1.507
166
1.517
382
1.265
157
27.070
710
14.841
538
22.266
691
10.036
529
z
46
2.399
19
317
123
239
98
2.752
202
2.097
158
2.669
258
467
89
z
z
1.538
50

Preglednica 9.6: Prikazuje število gospodarstev v
letu 2010 in 2020.

Preglednica 9.7: Prikazuje število živali v letu 2010 in
2020.

Iz podatkov prikazanih v zgornjih preglednicah je razvidno da je v občini razvita živinoreja posebno pa
je stabilna govedoreja. Iz tega naslova je smiselno tudi izkoriščati potencial bioplina in pa toploto od
hlajenja mleka.
9.6.4.1

Predelava odpadnega olja v alternativna goriva

Javno komunalno podjetje Sevnica je vodilni partner projekta »Olje nekoliko drugače«.
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si,
potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Posavje. Partnerji v navedem projektu so: Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d.d.,
Komunala Brežice, d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo U3 Sevnica. Skupna višina
predvidenih sredstev znaša 201.315,03 evrov in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 130.818,80 €, zaključek operacije je bil predviden do
30. 9. 2019.
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Projekt Olje nekoliko drugače je bil namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in naravnih virov z
odpadnim jedilnim oljem in demonstriranju možnosti njegove trajnostne ponovne uporabe, kar bo v
projektu doseženo z realizacijo treh ključnih ciljev:
• Neposreden prispevek k ohranitvi ekosistemov, predvsem vodnih; preko povečane
ozaveščenosti in motivacije širše javnosti zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v
kanalizacijske sisteme, neprimerno uporabo za namene gnojenja in drugačnega neustreznega
odlaganja in s tem tveganje za onesnaženje podtalnih voda.
o Podcilji: zmanjšati obremenitve vodnih virov, zmanjševanje toplogrednih plinov
• Neposreden prispevek k zmanjšanim stroškom delovanja javnega komunalnega sistema; po
strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar milijon litrov pitne vode, poleg
neposrednih tveganj za oskrbo s pitno vodo pa olja povečujejo tudi stroške čiščenj odpadnih
voda na čistilnih napravah in s tem višje stroške javnih storitev v občinah.
o Podcilji: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v občinah na območju in
zmanjšanje stroškov centralne čistilne naprave na območju LAS Posavje.
• Demonstracija primera projekta krožne ekonomije, na osnovi koncepta naravnega kapitala v
omejenem obsegu, na način sodelovanja javnosti; projekt želi pokazati, da je možno oblikovati
lokalne ekonomske modele, ki ugodno stanje ekosistemov dosegajo s tržno vzdržnim
modelom, prenosljivi pa so tudi na druge regije oziroma izven države.
o Podcilji: ustvariti eno novo delovno mesto, reciklirati odpadno jedilno olje v
alternativno gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Zmanjšanje količin napačno odloženega
jedilnega olja na viru in motivacija občanov za aktivno sodelovanje pri varovanju
skupnih naravnih virov, krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o
ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi.
V okviru projekta so bile izvedene izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o
problematiki odpadnega jedilnega olja, za izvajanje vsebin projekta bo zaposlena ena oseba,
ozaveščeni bodo občani vseh posavskih občin, postavljeni bodo ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega
jedilnega olja, po gospodinjstvih bodo razdeljene manjše posodice za zbiranje odpadnega jedilnega
olja, vzpostavljena bo filtrirna postaja za predelavo odpadnega jedilnega olja. (Vir: Olje nekoliko
drugače (komunala-sevnica.si))

Slika 9.24: Lokacije zbiranja odpadnega olja v občini Sevnica

(Vir: Olje nekoliko drugače (komunala-sevnica.si))
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DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA
Določitev ciljev energetskega načrtovanja je orodje za spremljanje uspešnosti izvajanja ukrepov iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji energetskega načrtovanja morajo biti
usklajeni s cilji nacionalnega energetskega in podnebnega načrta republike Slovenije. Usmeritve k
ciljem na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.
Vlada Republike Slovenije je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030),
krovni razvojni dokument države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. Strategija vključuje
cilje trajnostnega razvoja dogovorjene na svetovni ravni, ter pet strateških usmeritev in dvanajst
medsebojno povezanih razvojnih ciljev, s čimer postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije.
V skladu s SRS 2030 je osrednji cilj Slovenije do leta 2030 zagotoviti kakovostno življenje za vse, kar je
mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva
omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja ustrezne pogoje in priložnosti za zdajšnje in prihodnje
rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje
in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem bivanju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v
demokratično odločanje in soupravljanje družbe.
Strateške usmeritve Slovenije za doseganje kakovostnega življenja do leta 2030 so:
-

vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
učenje za življenje in vse življenje,
visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
ohranjeno zdravo naravno okolje,
visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Operativni cilji NEPN
NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določiti cilje,
politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije:
•
•
•
•
•

razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE)),
energetska učinkovitost,
energetska varnost,
notranji trg energije,
raziskave, inovacije in konkurenčnost.
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Preglednica 10.1: Ključni cilji in prispevki Slovenije do leta 2030.
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(VIR: NEPN)

Določitev ciljev energetskega koncepta
Občina Sevnica v svoje cilje v času veljavnosti LEK-a v skladu s potencialom izkoriščanja OVE in URE
uvršča:
Stanovanja – ogrevanje:
• povišanje izrabe obnovljivih virov za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode;
• prehod iz fosilnih goriv na obnovljive vire;
• priporočila z ukrepi učinkovite rabe energije.
Javna razsvetljava:
• širitev omrežja javne razsvetljave;
• vgradnja varčnih svetil;
• centralno nadzorni sistem.
Javne stavbe:
• znižanje energije in stroškov za energijo;
• zamenjava dotrajanih ogrevalnih naprav;
• prehod na obnovljive vire energije.;
• centralno nadzorni sistemi.
Večja podjetja:
• znižanje emisij;
• višja energetska učinkovitost.
Poraba električne energije – gospodinjstva:
• znižanje specifične rabe električne energije;
• ozaveščanje občanov k učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije.
Promet:
• povišanje uporabe javnega transporta;
• uvajanje javnega prometa na obnovljive vire energije;
• širitev omrežja polnilnic za električna vozila;
• širitev kolesarskih povezav;
• izgradnja izposojevalnic koles.
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Določitev ciljev lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Glede na ugotovitve, ocene lokalnih energetskih virov, analize predvidene bodoče rabe energije ter
napotkov glede prihodnje oskrbe z energijo in šibkih točk oskrbe in rabe energije ter ob upoštevanju
ciljev nacionalnega energetskega programa so bili oblikovani konkretni cilji Občine.
V nadaljevanju so podani cilji občine, kateri bodo izpolnjeni predvidoma v času veljavnosti tega LEK-a:
Splošni ukrepi:
• imenovanje energetskega managerja (upravitelja) občine, ki bo skrbel za izvajanje LEK;
• pristop Občine Sevnica h konvenciji županov (Covenant of Mayors) kot dodatna zaveza
izvajanja LEK, izboljševanju energetske učinkovitosti, ter proizvodnji in rabi čistejše energije z
namenom preseči cilje energetske politike EU pri zniževanju emisij toplogrednih plinov;
• povezava vseh akterjev za učinkovito izvajanje LEK (javne službe, komunalno podjetje,
Občinska uprava, Urad župana in ostali, ki imajo vpliv na proizvodnjo in rabo energije).
Gospodinjstva:
• posodobitev obstoječih peči za centralno ogrevanje na les oz. polena, zamenjava obstoječega
energenta ELKO za lesno biomaso ali toploto iz okolja in s tem znižanje rabe ELKO iz sedanjih
18,32 % na 5,0 % v naslednjih desetih letih in s tem povečati uporabo obnovljivih virov (lesno
biomaso, toplotne črpalke, bivalentne sisteme na biomaso in sončno energijo, toploto iz okolja
in sončno energijo);
• povečanje deleža izkoriščanja sončne energije za pripravo sanitarne tople vode;
• znižanje rabe primarne energije za ogrevanje stanovanj in pripravo TSV za 30 %;
• znižanje rabe električne energije za 15 %;
• energetska rekonstrukcija stanovanjskih blokov in individualnih hiš z zamenjavo stavbnega
pohištva, toplotno izolacijo fasad in podstrešij;
• vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.
Javne stavbe:
• razširjeni energetski pregledi v javnih stavbah in izdelava akcijskega načrta za energetsko
prenovo;
• izvajanje energijskega knjigovodstva v vseh javnih stavbah nad 250 m2 ogrevane ploščine;
• zamenjava načina ogrevanja in prehod iz ELKO na obnovljive energijske vire;
• vgradnja sistemov s SSE ali TČ zrak/voda za ogrevanje tople sanitarne vode v osnovnih šolah in
vrtcih;
• znižanje rabe primarne energije za ogrevanje in pripravo TSV za 35 %;
• znižanje rabe električne energije za 15 %;
• pridobitev energetskih izkaznic za vse javne stavbe.
Industrija oz. podjetna dejavnost:
• informiranje podjetij o prednosti učinkovite rabe energije;
• dvig deleža OVE na področju proizvodnje električne energije z uporabo fotovoltaičnih sistemov
(sončna energija);
• povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje poslovnih prostorov, delavnic in tople
sanitarne vode ter posledično zmanjšanje primarne energije in zmanjšanje emisij zraka;
• obveščati podjetij in obrtnikov o možnostih URE in sofinanciranja energetskih pregledov, študij
izvedljivosti za sisteme z OVE in ukrepov povečevanja energijske učinkovitosti;
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•
•
•

spodbujanje kmetov za pridelavo semen oljnic, katere omogočajo proizvodnjo rastlinskega olja
za pogon kmetijske mehanizacije;
imenovanje energetskih managerjev, uvajanje standardov za energetski management
EN16000 in uvajanje centralnih nadzornih sistemov ter energetskega knjigovodstva;
povezovanje industrije in javnega sektorja ter gospodinjstev z namenom izkoristiti odpadno
toploto iz podjetij za ogrevanje in hlajenje.

Promet:
• doseči znižanje rabe energije v prometu;
• povečati uporabo sonaravnih prevoznih sredstev na kratke razdalje (kolesa);
• promovirati in podpirati rabo javnih prevoznih sredstev;
• osveščanje ljudi k ekonomski in ekološki varčni vožnji;
• ureditev neurejenih površin za pešce in pešpoti;
• izgradnja in ureditev javnih parkirišč;
• posodobitev občinskih cest in javnih poti;
• izgradnja lokalnih cest in kolesarskih stez v območjih širitve naselja.
Javna razsvetljava:
• spremljati rabo električne energije za javno razsvetljavo;
• sonaravno načrtovati sistem javne razsvetljave;
• izvesti rekonstrukcijo sistema javne razsvetljave in jo urediti skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Obnovljivi viri energije:
• dodatno povečati rabo obnovljivih virov energije, 26 % v javnih stavbah in 19 % v
gospodinjstvih;
• zgraditi ali omogočiti gradnjo fotovoltaičnih elektrarn na strehah javnih objektov in
degradiranih področjih.
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PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Občina lahko izvaja in tudi mora izvajati vrsto ukrepov (finančno bolj ali manj zahtevnih), s katerimi
spodbudi občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za obnovljive vire energije
oziroma k spremembi njihovih navad.
Pretežni del oskrbe s toplotno energijo v stanovanjskih objektih v občini Sevnica temelji na
individualnih kuriščih. Ta so velikokrat slabo nadzorovana in zastarela, kar je s stališča vplivov na okolje
najslabši način oskrbe. Ker gre za dokaj številčno skupino porabnikov energije v občini, je pomembno,
da se za to skupino pripravijo ustrezne usmeritve.
Pri tem lahko občina za spodbujanje uporablja vrsto instrumentov:
•
•
•
•

občinska podpora pri svetovanju občanov glede URE (ENSVET);
občinska podpora pri kreditiranju in subvencioniranju URE (EKOSKLAD);
motiviranje prebivalstva za ukrepe URE (izolacija stavb, varčne sijalke itd.);
uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov.

Gospodinjstva
Prvi in najpomembnejši ukrep, ki ga mora izvajati Občina, je neprestano osveščanje prebivalstva o
možnostih za prihranke, o koristih, ki jih lahko imajo zaradi učinkovitejše rabe energije in uvajanja
obnovljivih virov energije. V ta namen mora občina organizirati raznovrstne dogodke na to tematiko,
poskrbeti, da se bo tema pojavljala v lokalnih medijih (radio, TV, lokalni časopisi) ipd. Z osveščanjem se
velikokrat avtomatično povečajo aktivnosti prebivalcev samih na področju reševanja okoljske in
energetske problematike.
Izkušnje kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih porabnikov energije zmanjšati rabo
energije v stavbi tudi do 20 %, ne da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo.
Drugi možen ukrep, podpora pri subvencioniranju projektov URE na področju stanovanj, lahko občina
izvede preko javnega razpisa za dodelitev nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v
učinkovito rabo energije v občini.
V razpisu se določi, za katere spodbude bo občina dodeljevala nepovratna sredstva, kar je odvisno tudi
od same višine namenjenih sredstev za izvedbo razpisa.
Občina se tako lahko odloči za sofinanciranje:
•
•
•

toplotne zaščite zunanjega ovoja zgradbe;
zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva;
vgradnja solarnega ogrevalnega sistema.

Delitev ukrepov energetske učinkovitosti po prioritetah:
1. Gospodarno ravnanje z rabo električne in toplotne energije ima prvo prioriteto. Pod to
točko spadajo ukrepi za katere ne potrebujemo naložb. Med ukrepe spada ugašanje
gospodinjskih aparatov, če niso v uporabi, ugašanje luči, če je dovolj svetlobe ali prostora ne
uporabljamo, nastavitev priporočene temperature sanitarne vode in prostorov, kontrolirano
prezračevanje v kolikor nimamo prezračevanja z rekuperacijo, redno čiščenje grelnikov tople
vode in razsvetljave, na krajše razdalje uporaba kolesa namesto avtomobila, ali javnega
prevoza na daljše razdalje ipd.
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2. Znižanje rabe energije z posodobitvijo obstoječih sistemov. Sem spadajo vgradnja toplotne
izolacije (podstrešij, fasad) in energijsko učinkovitega stavbnega pohištva, zamenjava
zastarelih naprav in aparatov z energijsko učinkovitejšimi (npr., ki so opremljeni z energijsko
nalepko), zamenjava svetil z žarilno nitko z energijsko varčnimi svetili, zamenjava obstoječega
kotla z energijsko učinkovitejšim ipd. Takšni ukrepi zahtevajo finančna sredstva, vendar jih
običajno izvajamo, ko nam obstoječe naprave in sistemi odpovejo ali jih moramo zamenjati, ko
so zastareli oz. dotrajani, ter preventivni ukrepi kot so vgradnja magnetov na vtočne cevi
grelnikov, pralnih in pomivalnih strojev.
3. Raba obnovljivih virov energije. Sem spadajo zamenjava sistema ogrevanja ter prehod iz
neobnovljiv na obnovljiv energijski vir, npr. prehod na lesno biomaso, (polena, sekance,
pelete), vgradnja toplotne črpalke, gretje sanitarne vode s sončno energijo ipd.
4. Rekuperacija odpadne energije. Ta ukrep je bolj prisoten v industriji in sistemih z
ogrevanjem in prisilnim prezračevanjem. V gospodinjstvih je sistem prisilnega prezračevanja
nujen pri nizko energijskih in pasivnih hišah, kjer se vgradi rekuperacija toplote z vsaj 80 %
izkoristkom.
5. Pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Sem spadajo sistemi, s katerimi proizvajamo
toploto in električno energijo, npr. kogeneracijski sistem na bioplin ali biomaso,
mikrokogeneracije, majhne hidroelektrarne, proizvodnja električne energije v sončnih
elektrarnah. Ti sistemi so dražji, velikost in zmogljivost sta odvisna od naravnih danosti.
Pridobiti si moramo tudi status kvalificiranega proizvajalca električne energije, naložbo pa
običajno sofinancira država, proizvedeno električno energijo v celoti prodamo distributerju po
ceni za zeleno elektriko, ki je nekajkrat višja od tiste, ki jo sami kupujemo za lastno rabo.
Preglednica 11.1: Ukrepi učinkovite rabe energije.
UKREPI
OGREVANJE

-

dobra toplotna izolacija stavb omogoča boljšo kvaliteto bivanja;

-

kakovostna okna in vrata;

-

regulacija temperature v prostorih z vgradnjo termostatskih ventilov ali znižanje
temperature v spalnicah in prostorih kateri niso v uporabi;

-

uporaba obnovljivih virov energije;

-

zamenjava dotrajanih grelnih teles z učinkovitejšimi, sodobnejšimi;

-

vzdrževanje kurilnih naprav;

-

hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema;

-

toplotna izolacija kotlovnic in razvodov cevi;

-

nizkotemperaturni režimi ogrevanja;

-

ploskovno ogrevanje, velika prednost pri izbiri ogrevanja s toplotno črpalko;

-

talno ogrevanje je ogrevalni sistem, kateri je najbližji idealnemu temperaturnemu
profilu;
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UKREPI
PREZRAČEVANJE

ELEKTRIČNA
ENERGIJA

VODA

-

kontrolirano prezračevanje prostorov: kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo
okna zaprta, tudi stalno priprta okna so neustrezna rešitev;

-

pravilno prezračevanje: za 1-5 minute na stežaj odpremo okna in vrata prostora,
tako prezračujemo intenzivno in kratek čas v katerem se zgolj zamenja izrabljen
zrak v prostoru in med tem ne prihaja do ohlajanja sten v prostorih;

-

pred ogrevalno sezono preveriti tesnjenje oken in vrat, jih po potrebi zamenjati
za energetsko učinkovita ali vgraditi tesnila, v kolikor menjava oken ali vrat ni
mogoča;

-

vgradnja centralnih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote v
novogradnjah in energetskih sanacijah objektov;

-

vgradnja lokalnih prezračevalnih sistemov, kjer centralni sistemi niso mogoči;

-

v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo;

-

preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost prostorov;

-

uporaba varčnih žarnic;

-

zavestno ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru;

-

izklapljanje električnih aparatov, ko se ne uporabljajo;

-

pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja
oziroma pripravljenosti porabijo malo električne energije;

-

večje porabnike električne energije uporabljamo v tarifnem sistemu z nižjo ceno
električne energije;

-

električni grelniki naj bodo v uporabi le v izjemnih primerih v primeru okvar
ogrevalne naprave ali zgolj kot pomoč pri ogrevanju ob nizkih zunanjih
temperaturah;

-

kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte;

-

redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna zamenjava
izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov;

-

smotrna uporaba tople in hladne vode;

-

vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja;

-

uporaba deževnice za namen splakovanja WC-kotličkov, zalivanja trate, vrta;

-

spremljanje rabe vodovodnega omrežja in pregled puščajočih delov;

-

sanitarne vode ne ogrevamo z električnim grelnikom, priporočena vgradnja TČ ali
SSE;

-

nakup energetsko učinkovitih pralnih in pomivalnih strojev.
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Javni sektor
Učinkovitejša raba energije v javnih zgradbah pomeni predvsem zmanjševanje stroškov, torej
privarčevana denarna sredstva.
Pri tem je pomemben dogovor med upravitelji stavb in občino Sevnica ter sodelovanje hišnika in drugih
oseb, ki so zadolženi za vzdrževanje objekta (redni pregledi ogrevalnega in vodovodnega omrežja,
pregledi električne napeljave, preverjanje tesnjenja oken, poročanje vodstvu in energetskemu
menedžerju o potrebnih vzdrževalnih delih in zamenjavah itd.).
Pri izobraževanju, ozaveščanju in motivaciji za varčevanje z energijo je pomembno, da so posamezni
ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni tudi v stavbah, ki so v
lasti ali upravljanju občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled občanom pri prikazu praktičnih
možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, so lahko
kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb. Izvajanje dejavnosti, ki pomenijo
izboljšanje energetskega stanja v občini opravlja Lokalna energetska agencija.
Pri upravljanju z javnimi stavbami so pomembni energetski pregledi javnih stavb. Osnovni namen
energetskega pregleda je izdelava podlag za obvladovanje in po možnosti znižanje stroškov za energijo
in s tem podlaga za program učinkovite rabe energije.
Osnova energetskega pregleda je analiza rabe energije in stroškov za energijo za preteklo obdobje. Iz
teh analiz izhajajo možnosti prihrankov ter ugotavljanje in vrednotenje potrebnih ukrepov z določenimi
prioritetami. Energetski pregledi so učinkoviti in ekonomsko upravičeni pri večjih porabnikih energije,
kot so proizvodni obrati in večje zgradbe – poslovno stanovanjski objekti, šole, vrtci in stanovanjski
bloki.

11.2.1 Imenovanje občinskega energetskega managerja
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptih zavezuje odgovornost
izvajanja lokalnih energetskih konceptov s strani Lokalnih energetskih agencij na območjih, kjer in za
katera območja so ustanovljene, v vašem primeru je to LEA Dolenjska-Posavje-Bela krajina (LEAD), in
sicer:
•
•
•
•
•

LEAD je zadolžena za promocijo in pospeševanje URE in OVE;
LEAD je zadolžena za poročanje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor o izvajanju LEK-a;
LEAD je zadolžena za vlogo lokalnega energetskega managerja;
LEAD je odgovorna za izvajanje akcijskega načrta LEK-a;
v primeru sofinanciranja je LEAD zadolžena za izdelavo ustreznih poročil za potrebe ministrstva
oz. financerjev.

11.2.2 Energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo je orodje za učinkovito rabo energije v stavbah in pomeni redno spremljanje
in zapisovanje rabe energije, energentov, vode ter njihovih stroškov. S tem orodjem primerjamo in
ugotovimo kateri, kje in kdaj so ti stroški najvišji. Primerjamo specifične stroške kot so npr. stroški
ogrevanja na učenca ali na m2 ogrevalne površine oz. primerjamo specifične stroške posameznih
podobnih objektov. Energetski knjigovodja mora poskrbeti tudi za osveščanje zaposlenih o racionalni
rabi energije (o pravilnem prezračevanju, o potrebnem ugašanju luči, o ugašanju računalnikov in drugih
aparatov, da niso niti v stanju pripravljenosti.
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11.2.3 Energetski pregled stavbe
Energetski pregled je študija, v kateri je zajet celovit pristop k urejanju energetskega
stanja stavbe. Glede na namen in obseg energetskih pregledov, jih lahko razvrstimo
v tri skupine:
•

•
•

preliminarni pregled – predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se
izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi
energije, zbranih s pomočjo vprašalnika. Tega smo mi v tem LEK-u izvajali na javnih stavbah;
poenostavljeni energetski pregled – se priporoča za preproste in lahko razumljivo primere;
razširjen energetski pregled – je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe (javne
ustanove). Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih
ukrepov za učinkovito rabo energije. Izvedbo takšnega pregleda priporočamo v vseh javnih
zgradbah, ter tudi v podjetjih, zato ga bomo tudi nekoliko podrobneje predstavili.

Osnovni elementi celovitega energetskega pregleda stavbe so naslednji:
•
•
•
•
•

analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo;
obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije;
analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije;
poročilo o energetskem pregledu;
predstavitev energetskega pregleda.

Javne zgradbe
V okviru LEK-a Občine Sevnica so bili izvedeni enostavni energetski pregledi javnih zgradb. Objekte je
potrebno smiselno sanirati oz. spodbuditi k URE in OVE, saj bi s takšnim dejanjem na teh objektih lahko
dosegli prihranke energije. Priporočljivo bi bilo izvesti razširjene energetske preglede v vseh javnih
stavbah, kjer še niso bili izvedeni.
Predlogi ukrepov povečanja URE ter uporabe OVE so prikazani za naslednje stavbe:
Preglednica 11.2: Javne zgradbe v občini Sevnica
Zap.št. Javna zgradba
1.
OŠ Blanca
2.
OŠ Krmelj
3.
OŠ Krmelj stara šola
4.
OŠ Tržišče nova šola
5.
OŠ Milana Majcna Šentjanž
6.
OŠ Ana Gale Sevnica (stari objekt)
7.
Vrtec Kekec Sevnica (načrtovana rekonstrukcija objekta ter novogradnja za OŠ Ana Gale)
8.
Vrtec Ciciban Sevnica
9.
Knjižnica Sevnica
10.
OŠ Sava Kladnika Sevnica/Loka pri Zidanem mostu
11.
OŠ Sava Kladnika Sevnica/Studenec
12.
Občinska stavba Občine Sevnica
13.
Glasbena šola Sevnica
14.
KŠTM
15.
Športna dvorana Sevnica
16.
Športni dom Sevnica
17.
Vrtec Krmelj
18.
OŠ Boštanj
19.
OŠ Sava Kladnika
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V nadaljevanju so prikazane tabele s priporočljivimi ukrepi in okvirnimi vrednostmi investicij glede na
javni objekt.
1.

OŠ Blanca– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Posodobitev plinske peči za potrebe
X
kuhinje
Posodobitev razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

2.

OŠ Krmelj (predvidena novogradnja) – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Za OŠ Krmelj je predvidena novogradnja, sedanji montažni objekt se odstrani.
Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

3.

OŠ Krmelj stara šola – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Pred izvedbo priporočljivih ukrepov URE in OVE je nujna statična analiza objekta.
Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Celostna energetska sanacija objekta
x
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Prezračevanje z rekuperacijo toplote
X
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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4.

OŠ Tržišče nova šola – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Razširjen energetski pregled
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

5.

OŠ Milana Majcna Šentjanž– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Zamenjava ogrevalnih teles
X
Prezračevanje z rekuperacijo toplote
X
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

6.

OŠ Ana Gale Sevnica (stari objekt) – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Pred izvedbo priporočljivih ukrepov URE in OVE je nujna statična analiza objekta.
Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Celostna energetska sanacija objekta
X
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Prezračevanje z rekuperacijo toplote
X
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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7.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja OŠ Ana Gale

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

8.

Vrtec Ciciban Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi

Višina investicije
M
S

B
V
Ozaveščanje o OVE in URE
X
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v
X
kotlovnico starega dela
Zamenjava notranje razsvetljave z
X
energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

9.

Knjižnica Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v
X
kotlovnici
Toplotna črpalka za ogrevanje objekta
X
Senzorsko ugašanje luči v sanitarijah
X
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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10.

OŠ Sava Kladnika Sevnica/Loka pri Zidanem mostu– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja prezračevalnega sistema z
X
rekuperacijo toplote
Zamenjava ogrevalnih teles
X
Zamenjava notranje razsvetljave z
X
energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

11.

OŠ Sava Kladnika Sevnica/Studenec– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
X
Vgradnja sanitarne toplotne črpalke za
X
potrebe kuhinje
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

12.

Občinska stavba Občine Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Toplotna izolacija objekta
X
Vgradnja centralnega hlajenja in
X
prezračevanja
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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13.

Glasbena šola Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
X
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

14.

KŠTM– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Zamenjava razsvetljave z energetsko
X
učinkovitejšo
Toplotna izolacija objekta
X
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

15.

Športna dvorana Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja termostatskih ventilov
X
Senzorsko ugašanje luči v sanitarijah
X
Vgradnja prezračevalnega sistema z
X
rekuperacijo toplote
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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16.

Športni dom Sevnica– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja termostatskih ventilov
X
Vgradnja prezračevalnega sistema z
X
rekuperacijo toplote
Zamenjava notranje razsvetljave z
X
energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

17.

Vrtec Krmelj– priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).

18.

OŠ Boštanj – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V
Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja prezračevalnega sistema z
X
rekuperacijo toplote
Sanacija stavbnega pohištva v telovadnici
X
Prehod na OVE
X
Zamenjava notranje razsvetljave z
X
energetsko učinkovitejšo
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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19.

OŠ Sava Kladnika – priporočljivi ukrepi URE in OVE

Priporočljivi ukrepi
B
X

Višina investicije
M
S

V

Ozaveščanje o OVE in URE
Izvajanje energetskega knjigovodstva
X
Vgradnja prezračevalnega sistema z
X
rekuperacijo toplote
Postavitev sončne elektrarne na streho
X
objekta
Vgradnja CNS sistema
X
Razširjen energetski pregled stavbe
X
Legenda: B= brez stroškov, M= nizki stroški (<20.000€), S= srednje visoki stroški(od 20.000-100.000€), V= visoki
stroški( >100.000€).
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Javna razsvetljava
Pri javni razsvetljavi lahko samo s prihrankom električne energije prenovimo celotno razsvetljavo brez
potrebnih dodatnih sredstev za financiranje. Z izbiro ustreznih, sodobnih, optimalno izbranih svetilk
lahko pri posodobitvah javne razsvetljave, rabo električne energije bistveno zmanjšamo. Potrošnja
električne energije se lahko bistveno zniža tudi z uporabo centralnega regulatorja. Na področjih, kjer
so vgrajene svetilke, ki so energijsko neučinkovite, je smiselno pretehtati možnost zamenjave takšne
razsvetljave z novo, sodobnejšo. V zadnjem času je prišlo na področju razsvetljave do velikega
napredka.
Trenutno so na trgu svetilke:
•
•
•
•
•

z višjim svetlobnim tokom;
z višjim svetlobnim izkoristkom;
z daljšo življenjsko dobo sijalk;
z kvalitetnejšimi (računalniško obdelanimi) reflektorji za dosego kvalitetnejših svetlobno
tehničnih lastnosti;
enostavnim načinom vgradnje.

Za pristop k takšnemu projektu potrebujemo, poleg ugotovljene potrebe po prenovi, še osnovne
podatke o obstoječi razsvetljavi (tipe svetilk, mesta vgradnje, vrsto sijalk, število svetilk, višino vgradnje
svetilk, širino ceste, vrsto in višino kandelabrov ipd.). Takšni podatki so osnova za izdelavo svetlobnotehničnega izračuna z novimi sodobnimi svetilkami. Ob upoštevanju Uredbe o mejni vrednosti
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007), dobimo potrebno število in vrsto sijalk. Pred
samim pristopom k prenovi je na osnovi podatkov o obstoječi razsvetljavi potrebno narediti ekonomski
izračun možnega prihranka električne energije in oceniti (na osnovi predvidene cene materiala in dela)
potrebno dobo odplačevanja, kar je eden bistvenih razlogov za odločitev o prenovi javne razsvetljave.
Prihranek pri tako izvedeni prenovi znaša lahko 30–50 % potrošnje električne energije. Dodatni
prihranek električne energije dosežemo z uporabo centralne regulacije javne razsvetljave. Tako se ob
določeni uri vklopi in izklopi javna razsvetljava, ob tem imamo lahko tudi stalen nadzor nad rabo
energije celotnega omrežja javne razsvetljave.

Industrija oz. podjetniški sektor
V občini so prisotna manjša in večja podjetja. Za objekte, v katerih opravljajo svojo dejavnost, veljajo
podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za javne zgradbe in gospodinjstva.
Med pomembnejše ukrepe, ki jih običajno v industrijskih ali obrtnih obratih prinašajo energetske
prihranke, lahko štejemo naslednje:
•
•
•
•
•
•
•

izraba odpadne toplote za ponovno gretje procesnih tokov, ogrevanje prostorov in pripravo
sanitarne vode;
nadzor nad temperaturami v prostoru in procesih;
energijsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija itd.);
izdelava pravilnikov o temperaturah v prostoru in procesih;
dnevno spremljanje porabe goriva za proizvodnjo toplote in ogrevanje v odvisnosti od zunanje
temperature;
analiza stroškov obratovanja lokalnih električnih grelnikov;
uvedba energijskega knjigovodstva in energijskega managerja.
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Energetsko učinkovita razsvetljava:
•
•
•

izklapljanje, ko razsvetljava ni potrebna;
uporaba dnevne svetlobe, kjer je to mogoče;
uporaba energijsko učinkovitih sijalk.

Učinkovita raba in odprava puščanja vode:
•

tedensko spremljanje porabe vode po posameznih vejah.

11.5.1 Optimiziranje tehnoloških procesov.
Večina poslovnih objektov v občini Sevnica za ogrevanje uporablja lesno biomaso, nekaj je pa še vedno
peči na ELKO. Podjetja je potrebno spodbuditi k uporabi novih sodobnejših kotlov za ogrevanje
prostorov in tople sanitarne vode na OVE (lesno biomaso, bioplin, sončno energijo). Smiselno bi bilo
tudi, da se prouči možnost izrabe odpadne toplote v industrijskih objektih za potrebe ogrevanja stavb
preko sistema daljinskega ogrevanja. Pri tem je seveda najprej potrebno, da se izvede razširjeni
energetski pregled potencialnega podjetja, ki razpolaga z odpadno toploto in študija izvedljivosti
uporabe toplotne energije.

Izraba bioplina
Izraba organskih odpadkov za proizvodnjo bioplina poleg znižanja emisij škodljivih plinov rešuje še en
ekološki problem, ki je prisoten na bolj kmetijskih območjih – gre namreč za problem smradu, ki se
pojavlja predvsem v bližini večjih kmetij oziroma farm. Poleg tega gre tudi za reševanje prekomernega
gnojenja, katerega posledica je lahko tudi onesnažena podtalnica. V občini Sevnica je veliko večjih
kmetij, ki bi bila primerna za izrabo bioplina. V spodnji preglednici je prikazan primer vhodnih in
izhodnih veličin za bioplinarno moči 100 kW. Za 100 kW bioplinarno je potrebno imeti najmanj 130
GVŽ, ter 20 ha obdelovalne zemlje (v te površine njiv niso vključene njive, ki so potrebne za rejo živali).
Za samo postavitev klasične bioplinarne je potrebno imeti zemljišče velikosti 4.000 m2 z gradbenim
dovoljenjem.
Preglednica 11.3: Vhodne in izhodne veličine 100 kW bioplinarne.

Vhodne količine surovin
gnojevka

3,8 t/dan

1.387 t/leto

koruzna silaža

1,37 t/dan

500 t/leto

sirek

2,2 t/dan

800 t/leto

izplen bioplina iz gnojevke

188 m3/dan

65.700 m3/leto

izplen bioplina iz koruze

274 m3/dan

100.000 m3/leto

izplen bioplina iz sireka

394 m3/dan

144.000 m3/leto

Skupaj

818 m3/dan

298.750 m3/leto

Količina bioplina iz
bioplinarne
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Količina proizvedene
električne in toplotne energije
Električna energija

2.400 kWh/dan

876.000 kWh/leto

Toplotna energija

2.510 kWh/dan

916.500 kWh/leto

Na leto bi torej lahko proizvedli 876.000 kWh električne energije. Od tega se 5 % porabi za delovanje
bioplinarne. Letna količina toplotne energije bi bila 916.500 kWh, kjer se je 20 % porabi za lastno
delovanje bioplinarne. Torej bi bilo na razpolago 733.200 kWh toplotne energije, katero pa bi lahko
uporabili za ogrevanje stanovanj za lastne potrebe kot tudi za bližnje stanovanjske objekte. Možno je
tudi toplotno energijo izkoriščati za sušilnice. Naložba v 100 kW bioplinarno »postavljeno na ključ« je
okrog 600.000 €. Glede vhodnih surovin je naveden le en primer. Uporabijo se lahko tudi druge
energetske rastline in različne vrste gnojevk, odpadno hrano in olja iz gostinskih obratov.
Pri zgornjem izračunu je upoštevana tudi omejena količina silažne koruze, saj je v uredbi o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji proizvedenih iz OVE določeno, da
so do subvencionirane cene upravičeni le tisti, ki imajo največ 40 prostorninskih odstotkov zrnja oz.
silažne koruze in drugih žitaric.

Izraba lesne biomase
Lesno biomaso je možno izkoriščati na različne načine: v sistemu daljinskega ogrevanja, v posameznih
mikrosistemih ali pa popolnoma individualno. Pri tem pride do nadomestitve fosilnih goriv, ki
povzročajo nastanek toplogrednih plinov, ali do učinkovitejšega načina izrabe lesa, saj prihaja do
zamenjave starih kotlov na les, ki v ozračje spuščajo velike količine ogljikovega monoksida kateri je
posledica slabega izgorevanja.

Izhodišča za načrtovanje sistemov daljinskega ogrevanja
Za ekonomsko upravičen sistem daljinskega ogrevanja (bodisi na zemeljski plin, lesno biomaso.) je
najpomembnejša izpolnitev dveh kriterijev:
•
•
•

dovolj velika gostota odjema, kar pomeni, da morajo biti porabniki (objekti) gosto
skoncentrirani na istem območju;
prisotnost večjih porabnikov, kajti brez njih je sistem le izjemoma ekonomsko upravičen;
lokalna dostopnost energenta.

Razpršena gradnja in odsotnost večjih porabnikov vplivata na manjšo gostoto odjema in posredno
zmanjšujeta rentabilnost daljinskega ogrevanja. Ker je pri vsem tem pomembna tudi lokalna
dostopnost energenta, se sisteme daljinskega ogrevanja (ali kakršnekoli druge sisteme izrabe lesne
biomase v energetske namene) običajno oblikuje v bližini vira lesnih ostankov. Prav tako ne
priporočamo podvajanja sistemov daljinskega ogrevanja na istem območju, zato se možnosti
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso iščejo izven področij, ki jih oskrbuje zemeljski plin ali toplovod.
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Ukrepi na področju prometa
Občina Sevnica bo izvajala ljudem in okolju prijazno prometno politiko. Nadaljevali bodo po poti
trajnostne mobilnosti, kjer bodo kot prednostno obravnavali povečanje prostora, namenjenega
pešcem in kolesarjem, ter optimizacijo in integracijo javnega potniškega prometa. Kot energetsko
središče širše regije bodo spodbujali okolju prijazna prevozna sredstva. Z ukrepi s področja prometnega
sistema bodo uravnotežili prometno ponudbo, vzpostavili visoko raven prometne varnosti in
vzpostavili okolje, ki bo privlačno za življenje, gospodarstvo in turizem.
Pri tem bo občina sledila glavnim strateškim ciljem:
•
•
•
•

razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi središča naselij do leta 2025,
vzpostavljanje večje integriranosti;
ureditev nove in obstoječe kolesarske infrastrukture in s tem omogočiti celovito povezanost
kolesarskega omrežja do leta 2025;
prepoloviti število prometnih nesreč s hujšimi poškodbami in doseči ničelno smrtnost na
cestah v občini do leta 2025;
povečati delež vozil z okolju prijaznim pogonom na 10 % do leta 2025.

V nadaljevanju podajamo nekaj predlaganih ukrepov na področju promocije hoje kot pomembnega
načina potovanj in sicer:
•
•
•
•
•

infrastrukturna oprema večnamenskih poti;
vzpostavitev območij za pešce;
gradnja nove in izboljšanje sedanje infrastrukture za pešce s prednostno obravnavo šolskih
poti;
ureditev povezav v naselju za gibalno ovirane osebe;
promocijske in izobraževalne akcije za promocije pešačenja.

V nadaljevanju podajamo nekaj predlaganih ukrepov na področju izkoriščanja potenciala kolesarjenja
sicer:
•
•

izvajanje promocijskih akcij za spodbujanje kolesarjenja;
izgradnja in označevanje kolesarskih stez.

V nadaljevanju podajamo nekaj predlaganih ukrepov na področju optimizacije motornega prometa in
sicer:
• analiza in izdelava registra črnih točk ter sistemska odprava nevarnih točk;
• vzpostavitev območij omejene hitrosti (30 km/h) v stanovanjskih območjih;
• širitev omrežja električnih polnilnic;
• nakup električnega vozila.
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Ukrepi na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja
Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z energijo med
občani, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt informiranja in osveščanja
javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse skupine porabnikov energije v občini.

Promoviranje učinkovite rabe energije in OVE
Pri promoviranju je pomembno občanom podati koristne informacije in prikazati primere dobre
prakse. V sklopu Posavskega obzornika, Občina Sevnica pripravi ustrezne vsebine o OVE in URE, katera
zajemajo:
•
•
•

ukrepi URE in OVE v gospodinjstvih;
nasveti za prihranke energije in stroškov;
novice o javnih razpisih za občane za sofinanciranje ukrepov URE in OVE, ki jih ponuja Eko sklad
in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

V nadaljevanju navajamo še nekaj ostalih možnih aktivnosti, ki bi pripomogle k večjemu ozaveščanju
in izobraževanju občanov in sicer:
•
•
•
•
•
•
•

redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so dostopni čim večjemu
številu občanov;
organizacija delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo javnost;
organizacija seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE;
organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu;
organizacija seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij;
redno poročanje o učinkih izvedenih ukrepov s področij URE in OVE v medijih, ki so dostopni
čim večjemu številu občanov;
izdelava informativnih brošur na temo URE in OVE.

Energetsko svetovanje
V Krškem je sedež Lokalne energetske agencije Dolenjska - Posavje in Bela krajina, kjer lahko občani
dobijo informacije o aktualnih razpisih in pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije. Prav tako je
občanom na voljo energetsko svetovanje energetske mreže ENSVET.
Po sprejetju LEK-a na občinskem svetuje je ključnega pomena, da se tudi dejansko začne izvajati ta
ukrep na področju ozaveščanja, izobraževanja in obveščanja. Ko bo Občina pričela z energetskim
upravljanjem in za energetsko upravljanje pooblastila zunanjo osebo ali institucijo, je pomembno, da
tudi sama ostane v kontaktu z aktualnimi temami na področjih OVE in URE. Zato je pomembno, da se
skupina zaposlenih na Občini redno udeležuje aktualnih seminarjev in delavnic na to temo.
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Slika 11.1: Prikaz lokacij svetovalnih pisarn Ensvet.

VIR: Eko sklad
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PROGRAM IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Nabor ukrepov lokalnega energetskega koncepta
V tej točki so predstavljene aktivnosti na področju OVE in URE v javnih stavbah občine Sevnica. Ukrepi
lokalnega energetskega so predstavljeni v spodnjih preglednicah.
Aktivnost 1.

Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2022

Pričakovani dosežki:

Sprejete LEK-a Občine Sevnica

Celotna vrednost
projekta:

po pogodbi

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Znižanje stroškov in porabe elektrike; zmanjšanje TGP izpustov

Aktivnost 2.

Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje Lek-a

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2021

Pričakovani dosežki:

Imenovan energetski upravitelj

Celotna vrednost
projekta:

po pogodbi

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

DA/NE
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Aktivnost 3.

Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje s
področja URE in OVE.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2022-2032

Pričakovani dosežki:

Prihranki pri investicijah s področja URE in OVE

Celotna vrednost
projekta:

V okvirju energetskega upravljanja

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Višina pridobljenih sredstev

Aktivnost 4.

Širitev polnilnic za električna vozila

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2024-2026; 2029-2031

Pričakovani dosežki:

Vzpostavitev širšega omrežja polnilnic za električna vozila ter
vzpodbujanje prebivalstva za nakup električnih vozil

Celotna vrednost
projekta:

200.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80%

Drugi vir financiranja:

Ponudnik električnih vozil (javno zasebni partnerji), Eko sklad, MZI

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje zanimanja občanov za nakup električnega vozila, manjšanje
izpustov emisij TGP

Aktivnost 5.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport (e-kombi/e-avtobus).

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2024-2026; 2029-2031

Pričakovani dosežki:

Zmanjšanje količine emisij TGP; razbremenitev cestnega prometa

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80%

Drugi vir financiranja:

Eko sklad; MZI, javno zasebni partnerji

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje števila uporabnikov javnega transporta. Razbremenitev v
prometu. Zmanjšanje emisij TGP.
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Nosilec:

Spodbujanje porabnikov energije k priključitvi na plinovodno
omrežje
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Večanje števila na plinovodno omrežje priključenih porabnikov
energije
V okviru energetskega upravljanja

Aktivnost 6.

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje števila na plinovodno omrežje priključenih porabnikov
energije

Nosilec:

Izobraževanje strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih
šolah in ostalih javnih zavodih.
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Večanje splošne ozaveščenosti glede učinkovite rabe energije in
energetski trajnosti.

Celotna vrednost
projekta:

V okviru energetskega upravljanja

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izobrazba strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih šolah
in ostalih javnih zavodih.

Aktivnost 8.

Širitev plinovodnega omrežja.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2028-2031

Pričakovani dosežki:

Možnost priključitve večjega števila porabnikov energije na
plinovodno omrežje

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje števila priključenih uporabnikov na plinovodno omrežje

Aktivnost 7.
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Aktivnost 9.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah vključno z
rednim spremljanjem rabe energije.

Celotna vrednost
projekta:

V okviru energetskega upravljanja

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število javnih stavb z uvedenim energetskim knjigovodstvom

Aktivnost 10.

Zamenjava starejših ogrevalnih naprav z učinkovitejšimi v javnih
stavbah in prehod na OVE.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023-2028

Pričakovani dosežki:

Prihranek stroškov in energije ogrevanje v javnih stavbah

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

do 80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek stroškov in energije ogrevanje v javnih stavbah

Aktivnost 11.

Navodila temperaturnega udobja v javnih zavodih.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Prihranek energije in znižanje stroškov

Celotna vrednost
projekta:

v okviru energetskega upravljanja

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek energije in znižanje stroškov
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Aktivnost 12.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih stavbah.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

do 80 %
Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE

Aktivnost 13.
Nosilec:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023-2026

Pričakovani dosežki:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov

Celotna vrednost
projekta:

558.000€

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

40%

Drugi vir financiranja:

Eko sklad, javno-zasebno partnerstvo, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov

Aktivnost 14.

Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2027, 2031

Pričakovani dosežki:

Izdelani razširjeni energetski pregledi javnih zgradb

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100 %

Drugi vir financiranja:

/

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izdelanih razširjenih energetskih pregledov
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Aktivnost 15.

Izdelava energetskih izkaznic

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2027, 2031

Pričakovani dosežki:

Izdelane energetske izkaznice javnih zgradb

Celotna vrednost
projekta:

cca.300 € po objektu (odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta)

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

/

Drugi vir financiranja:

/

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izdelanih razširjenih energetskih pregledov

Nosilec:

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo ob vsaki novogradnji v javnem sektorju
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Za vsako novogradnjo v javnem sektorju se izdela študija
alternativnega načina ogrevanja.

Celotna vrednost
projekta:

cca. 5.000 € na študijo (odvisno od investicije projekta)

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število stavb oz. izvedenih študij

Aktivnost 17.
Nosilec:

Osveščanje in motiviranje občanov k uporabi javnega prometa
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov; razbremenitev
cestnega prometa

Celotna vrednost
projekta:

V okviru energetskega upravljanja

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanja števila uporabnikov javnega prometa.

Aktivnost 16.
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Aktivnost 18.

Širitev kolesarskih poti in povezav

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Spodbujanje prebivalstva; zmanjšanje količine emisij toplogrednih
plinov; razbremenitev cestnega prometa

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80%

Drugi vir financiranja:

Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Razširitev kolesarskih poti in povezav

Aktivnost 19.

Širitev peš poti

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Spodbujanje prebivalstva; zmanjšanje količine emisij toplogrednih
plinov; razbremenitev cestnega prometa
Ni določeno

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80%

Drugi vir financiranja:

Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Razširitev peš poti

Aktivnost 20.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z OVE in URE.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

večja ozaveščenost občanov k prihranku energije in povečanja
deleža OVE
8.000 €

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

NE

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek energije in znižanje stroškov
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Aktivnost 21.

Širitev in posodobitev sistema za izposojo (el.)koles

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Razširitev sistema za izposojo (el.)koles; večanja številka njihovih
porabnikov; zmanjšanje količine izpustov TGP; razbremenitev
prometa
150.000 €

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

40%

Drugi vir financiranja:

Evropska sredstva; javno-zasebno partnerstvo

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Razširitev sistema izposoje (el.)koles; večje število uporabnikov

Nosilec:

Analiza statične ustreznosti stare OŠ Ana Gale (pogoj za nadaljnje
ukrepe OVE in URE)
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Leto 2023

Pričakovani dosežki:

Izdelava analize o statični ustreznosti stavbe.

Celotna vrednost
projekta:

cca. 5.000 € na študijo (odvisno od investicije projekta)

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100%

Drugi vir financiranja:

/

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izdelana analiza o statični ustreznosti stavbe.

Aktivnost 23.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Blanca

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

91.500 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Posodobitev plinske peči za potrebe kuhinje
- Posodobitev razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 22.
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Aktivnost 24.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Boštanj

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

730.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
- Sanacija stavbnega pohištva v telovadnici
- Prehod na OVE
- Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 25.

Novogradnja OŠ Krmelj

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano v obdobju 2022-2026

Pričakovani dosežki:

Izgradnja novega objekta za OŠ Krmelj

Celotna vrednost
projekta:

5.000.000€

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izgradnja novega objekta za OŠ Krmelj

Nosilec:

Analiza statične ustreznosti stare OŠ Krmelj – stara šola (pogoj za
nadaljnje ukrepe OVE in URE)
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Leto 2023

Pričakovani dosežki:

Izdelava analize o statični ustreznosti stavbe.

Celotna vrednost
projekta:

cca. 5.000 € na študijo (odvisno od investicije projekta)

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

100 %

Drugi vir financiranja:

/

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izdelana analiza o statični ustreznosti stavbe.

Aktivnost 26.
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Aktivnost 27.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Sava Kladnika

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

510.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 28.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Milana Majcna

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

366.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Zamenjava ogrevalnih teles
- Prezračevanje z rekuperacijo toplote
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe
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Aktivnost 29.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Tržišče - nova šola

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

62.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE

Aktivnost 30.
Nosilec:

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Loka pri zidanem mostu
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

388.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE
- Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
- Zamenjava ogrevalnih teles
- Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe
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Aktivnost 31.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Studenec

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

37.500 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
- Vgradnja sanitarne toplotne črpalke za potrebe kuhinje
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled

Aktivnost 32.

Ukrepi OVE in URE v Glasbeni Šoli Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

51.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Zamenjava dotrajanih ogrevalnih teles
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe
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Aktivnost 33.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Ciciban Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

92.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v kotlovnico starega dela
- Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 34.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja OŠ Ana Gale

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano v obdobju 2022-2024

Pričakovani dosežki:

Izgradnja novega objekta za OŠ Ana Gale ter rekonstrukcija
obstoječega objekta
3.500.000€

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izgradnja novega objekta za OŠ Ana Gale ter rekonstrukcija
obstoječega objekta

218

LEK Sevnica
Aktivnost 35.

Ukrepi OVE in URE v Knjižnica Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

127.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Vgradnja varčnih obtočnih črpalk v kotlovnici
- Toplotna črpalka za ogrevanje objekta
- Senzorsko ugašanje luči v sanitarijah
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 36.

Ukrepi OVE in URE v Občinski stavbi

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

350.650 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

do 80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Toplotna izolacija objekta
- Vgradnja centralnega hlajenja in prezračevanja
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled
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Aktivnost 37.

Ukrepi OVE in URE v KŠTM Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

42.500 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Toplotna izolacija objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 38.

Ukrepi OVE in URE v Športni dvorani Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

453.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE
- Zamenjava razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Toplotna izolacija objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe
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Aktivnost 39.

Ukrepi OVE in URE v Športnem domu Sevnica

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

414.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Vgradnja termostatskih ventilov
- Vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote
- Zamenjava notranje razsvetljave z energetsko učinkovitejšo
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe

Aktivnost 40.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Krmelj

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

77.000 €

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:

80 %

Drugi vir financiranja:

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika za
merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE.
- Postavitev sončne elektrarne na streho objekta
- Vgradnja CNS sistema
- Razširjen energetski pregled stavbe
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Terminski plan izvajanja ukrepov URE in OVE
Akcijski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje
programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi Občine in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi iz strani subvencioniranja določenih ukrepov. Dejavnosti povezane z učinkovito
rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v akcijskem načrtu določijo za prvih pet let po
sprejetju lokalnega energetskega koncepta. Za nadaljnjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki
predvidoma trajajo daljše obdobje. Akcijski načrt vsebuje tudi aktivnosti ki se izvajajo skozi celotno
obdobje veljavnosti lokalnega energetskega koncepta.
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Preglednica 12.2: Terminski plan izvajanja projektov in ukrepov.
Zap. Aktivnosti
št.
1.
Izdelava lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica
2.

Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje Lek-a

3.
4.

Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje s področja URE in
OVE.
Širitev polnilnic za električna vozila.

5.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport (e-kombi/e-avtobus).

6.

Spodbujanje porabnikov energije k priključitvi na plinovodno omrežje.

7.
8.

Izobraževanje strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih šolah in
ostalih javnih zavodih.
Širitev plinovodnega omrežja.

9.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

10.
11.

Zamenjava starejših ogrevalnih naprav z učinkovitejšimi v javnih stavbah in
prehod na OVE.
Navodila temperaturnega udobja v javnih zavodih.

12.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih stavbah.

13
14.

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov
Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov

15.

Izdelava energetskih izkaznic

16.
17.

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo ob
vsaki novogradnji v javnem sektorju
Osveščanje in motiviranje občanov k uporabi javnega prometa

18.

Širitev kolesarskih poti in povezav

19.

Širitev peš poti

20.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z OVE in URE.

21.

Širitev in posodobitev sistema za izposojo (el.)koles

22.

Analiza statične ustreznosti stare OŠ Ana Gale

23.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Blanca

24.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Boštanj

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2022-2032
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Zap.
št.
25.

Aktivnosti

26.

Analiza statične ustreznosti OŠ Krmelj – stara šola

27.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Sava Kladnika

28.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Milana Majcna

29.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Tržišče - nova šola

30.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Loka pri zidanem mostu

31.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Studenec

32.

Ukrepi OVE in URE v Glasbeni Šoli Sevnica

33.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Ciciban Sevnica

34.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja OŠ Ana Gale

35.

Ukrepi OVE in URE v Knjižnica Sevnica

36.

Ukrepi OVE in URE v Občinski stavbi

37.

Ukrepi OVE in URE v KŠTM Sevnica

38.

Ukrepi OVE in URE v Športni dvorani Sevnica

39.

Ukrepi OVE in URE v Športnem domu Sevnica

40.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Krmelj

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2022-2032

Novogradnja OŠ Krmelj
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Okvirni finančni načrt predlaganih ukrepov
Tabela 12.1: Okvirni finančni načrt predlaganih ukrepov brez DDV

Predlog ukrepa

Vrednost
projekta (EUR)

Financiranje s
strani občine

Drugi viri
financiranja

Leto 2022
1.

Izvajanje lokalnega energetskega
koncepta Občine Sevnica

po pogodbi

100%

/

2.

Imenovanje energetskega upravitelja
za izvajanje Lek-a

po pogodbi

100%

/

Leto 2023
cca. 5.000 € na
Analiza statične ustreznosti objekta
študijo
3. stare OŠ Ana Gale (pogoj za nadaljnje
(odvisno od
100%
ukrepe OVE in URE)
investicije
projekta)
cca. 5.000 € na
Analiza statične ustreznosti objekta OŠ
študijo
4. Krmelj – stara šola (pogoj za nadaljnje
(odvisno od
100%
ukrepe OVE in URE)
investicije
projekta)
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2024-2026; 2029-2031)
5. Širitev polnilnic za električna vozila.
6.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport
(e-kombi/e-avtobus).

0%

0%

200.000€

80%

20%

Ni določeno

80%

20%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2024)
7.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja
3.500.000€
80%
OŠ Ana Gale
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2026)

8. Novogradnja OŠ Krmelj

5.000.000

80%

20%

20%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2028-2031)
9. Širitev plinovodnega omrežja.

Ni določeno

100%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2028)
Zamenjava starejših ogrevalnih naprav
10. z učinkovitejšimi v javnih stavbah in
Ni določeno
100%
prehod na OVE.
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2024)
cca. 5.000 € na
Izdelava študije izvedljivosti
študijo
alternativnih sistemov za oskrbo z
11.
(odvisno od
100%
energijo ob vsaki novogradnji v javnem
investicije
sektorju
projekta)
Širitev in posodobitev sistema za
12.
150.000€
40%
izposojo (el.)koles

0%

0%

0%

60%
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Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2026)
Postavitev sončnih elektrarn na strehe
13.
558.000€
40%
javnih objektov
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023; 2027; 2031)
14.

Izdelava razširjenih energetskih
pregledov javnih objektov

15. Izdelava energetskih izkaznic

60%

Ni določeno

100%

0%

Ni določeno

100%

0%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2032)
Spremljanje razpisov in priprava vlog za
16. subvencioniranje s področja URE in
OVE.

V okviru
energetskega
upravljanja
V okvirju
energetskega
upravljanja
V okvirju
energetskega
upravljanja
V okviru
energetskega
upravljanja
V okviru
energetskega
upravljanja

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Ni določeno

80%

20%

Osveščanje in motiviranje občanov k
22.
uporabi javnega prometa

V okvirju
energetskega
upravljanja

100%

0%

23. Širitev kolesarskih poti in povezav

Ni določeno

80%

20%

24. Širitev peš poti

Ni določeno

80%

20%

8.000 €

100%

0%

26. Ukrepi OVE in URE v OŠ Blanca

91.500€

80%

20%

27. Ukrepi OVE in URE v OŠ Boštanj

730.000€

80%

20%

28. Ukrepi OVE in URE v OŠ Sava Kladnika

510.000€

80%

20%

29. Ukrepi OVE in URE v OŠ Milana Majcna

366.000€

80%

20%

17.

Spodbujanje porabnikov energije k
priključitvi na plinovodno omrežje.

Izobraževanje strokovno-tehničnega
18. kadra in učencev na osnovnih šolah in
ostalih javnih zavodih.
19.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v
javnih stavbah.

20.

Navodila temperaturnega udobja v
javnih zavodih.

21.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih
stavbah.

25.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z
OVE in URE.

30.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Tržišče - nova
šola

62.000€

80%

20%

31.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika,
Loka pri zidanem mostu

388.000€

80%

20%
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Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2032)
32.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika,
Studenec

37.500€

80%

20%

33.

Ukrepi OVE in URE v Glasbeni Šoli
Sevnica

51.000€

80%

20%

34.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Ciciban
Sevnica

92.000€

80%

20%

35. Ukrepi OVE in URE v Knjižnica Sevnica

127.000€

80%

20%

36. Ukrepi OVE in URE v Občinski stavbi

350.650€

80%

20%

37. Ukrepi OVE in URE v KŠTM Sevnica

42.500€

80%

20%

453.000€

80%

20%

414.000€

80%

20%

77.000€

80%

20%

Ukrepi OVE in URE v Športni dvorani
Sevnica
Ukrepi OVE in URE v Športnem domu
39.
Sevnica
38.

40. Ukrepi OVE in URE v vrtcu Krmelj
SKUPAJ

13.223.150

Tabela 12.2: Okvirni finančni načrt predlaganih ukrepov za obdobje 2022 - 2032

LETO
2022
2023
2024-2026; 2029-2031
2022-2024
2022-2026
2028-2031
2023-2028
2023-2024
2023-2026
2023; 2027; 2031
2022-2032
SKUPAJ

VREDNOST PROJEKTA
(EUR)
/
10.000
200.000
3.500.000
5.000.000
/
/
155.000
558.000
/
3.800.150
13.223.150

FINANCIRANJE S
STRANI OBČINE (EUR)
/
10.000
160.000
2.800.000
4.000.000
/
/
124.000
446.400
/
3.040.120
10.580.520

DRUGI VIRI
FINANCIRANJA (EUR)
/
0
40.000
700.000
1.000.000
/
/
31.000
111.600
/
760.030
2.642.630
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NAPOTKI ZA IZVAJANJE LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA
Nosilci izvajanja energetskega koncepta
Občinski svet Občine Sevnica je na občinskem svetu sprejela Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju
LEK), ki predstavlja zavezujoč dokument na področju rabe, načrtovanja upravljanja energije ter
planiranja in izvedbe investicij v javnem kakor tudi privatnem sektorju (npr. pri projektnih pogojih
vezave na javno infrastrukturo). Ukrepe navedene v akcijskem načrtu je občina dolžna izvajati in
upoštevati napotke iz LEK razvoju energetske oskrbe in rabe energije občine. Po sprejetju LEK mora
lokalna skupnost imenovati energetskega upravitelja občine, ki enkrat letno pripravi poročilo o
izvajanju ukrepov iz akcijskega načrta in ga posreduje Ministrstvu za infrastrukturo. Rezultate izvajanja
LEK ter posamezne zaključene projekte iz akcijskega načrta je potrebno javno promovirati, objaviti v
lokalnih medijih ter po možnosti izdelati informacijske brošure. Najboljši način informiranje občanov
je objava teh informacij v lokalnem občinskem glasilu, ki ga prejme vsako gospodinjstvo in podjetje v
občini. Sprotno spremljanje doseženih rezultatov je ključno za sistematično izvajanje ukrepov, ter
vzpostavitev stalne kontrole uspešnosti.

Napotki glede pridobivanja finančnih virov za izvajanje ukrepov
Področje ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije s sofinanciranjem podpirajo
državne institucije. Vse možnosti pridobivanja sredstev, tako subvencioniranja, kot kreditiranja so
podrobneje opisana v poglavju 14. občina bo preostala sredstva planirala v lastnem proračunu in
pridobivala v okviru javno zasebnih partnerstev.

Napotki glede spremljanja izvajanja LEK
Za izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov izvajanje LEK, je zadolžen lokalni energetski
upravitelj, ki ga imenuje Občina. LEAD Dolenjska, Posavje, Bela krajina bo za Občino Sevnica prevzela
prej omenjene naloge. LEAD bo poskrbel za sistematično spremljanje izvajanje LEK, vrednotila rezultate
in poročala ministrstvu. V ta namen bo LEAD izvajala naslednje aktivnosti:
•

•

•

za vsak uspešno izveden ukrep bo izvedla analizo učinkov. Pred izvedbo posameznega
projekta bomo opredelili predvidene učinke projekta (prihranke, povečanje izrabe OVE,
znižanje emisij, povečanje stopnje varstva okolja, vpliv na energetsko bilanco, ipd.), po
izvedbi posameznega projekta bomo izvedli potrebne meritve in zbrali podatke ter dejanske
rezultate primerjali z načrtovanimi;
enkrat na leto bomo pripravili poročilo o izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta. V poročilu bodo opisani vsi ukrepi na področju učinkovite rabe energije in izrabe
obnovljivih virov energije, ki so posledica izvajanja LEK. Le s sprotnim spremljanjem
doseženih rezultatov bo Občina na tekočem z uspešnostjo izvajanja posameznih projektov,
prav tako pa bo na ta način tudi spremljala učinke izvedbe projektov in ukrepov;
redno bomo spremljali razpoložljive vire za (so)financiranje predlaganih ukrepov.
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Napotki za vključevanje ukrepov LEK-a v OPN
V OPN je potrebno upoštevati predpise o energetski učinkovitosti, trajnostni rabi neobnovljivih virov,
uvajanja obnovljivih virov energije, znižanje vplive na okolje tako na področju razvoja gospodarske
javne infrastrukture, gradne, prenov in zahteve veljavne zakonodaje. Urbanistično načrtovanje in
arhitekturno oblikovanje naj zagotavlja učinkovito rabo in upravljanje z energijo, uporabo obnovljivih
virov energije in trajnostno gradnjo z namenom znižati rabo energije na eni strani in povečati samo
energetsko oskrbo po drugi strani. V OPN je potrebno prednostno obravnavati zahteve energetske
učinkovitosti in uvajanja OVE. OPN naj ne omejuje vgradnje fotovoltaičnih sistemov in SSE na strehe
stavb in z določeno stopnjo previdnosti na degradirana območja. Uporaba lesne biomase in bioplina
za proizvodno toplotne in/ali električne energije naj ima prednost pred drugimi viri in ne sme biti
omejevalna. Drugi način za črpanje energije iz okolja ali podtalja naj bodo omogočeni ob upoštevanju
veljavne zakonodaje.
Vsaj 25% delež obnovljivih virov (lesno biomaso, sončno energijo, geotermalno energijo, …) za
ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter proizvodnjo električne energije, je potrebno zagotoviti pri
novogradnjah in prenovah vseh vrst stavb. Dosledno je potrebo upoštevati novi Pravilnik o učinkoviti
rabe energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10), podpirati je potrebno gradnjo nizko energijskih in pasivnih
stavb. Nakloni streh in orientiranost v prostoru naj bosta primerni za namestitev sprejemnikov sončne
energije in fotovoltaičnih elektrarn. Obnovljivi viri energije naj imajo prednost pred neobnovljivimi.
Smiselno je proučiti uporabo skupnih kotlovnic na lesno biomaso ali druge obnovljive vire energije (npr.
geotermalna in sončna) pri načrtovanju in izvedbi poslovnih, industrijskih in obrtnih con.
Dopolnilne dejavnosti kmetij na področju trajnostne energije pomeni dodatno proizvodnjo lesne
biomase (lesnih sekancev) in proizvodno električne energije s fotovoltaičnimi sistemi.
Obstoječe plinsko omrežje lahko občina ustrezno še razširi, kar bo omogočilo priklop tistim
uporabnikom, ki zaradi omejitev no bodo mogli uporabljati druge energetske vire.
Tudi pojav novih tehnologij, kot so npr. mikro-soproizvodnja električne in toplotne energije v
gospodinjstvih, mikro bioplinarne ipd., bodo prispevale k energetski neodvisnosti Občine.
K prihranku energije prispevajo tudi rastlinske čistilne naprave, saj za svojo delovanje ne potrebujejo
dodatne energije in so primerne za čiščenje komunalne odpadne vode. Prav tako je smiselno proučiti
možnost izvedbe tako imenovanih zelenih streh, ki predvsem v poletnem času močno prispevajo k
obvladovanju vročinskih otokov. Posledično je manjša poraba energije z vidika hlajenja stavb.
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ANALIZA MOŽNEGA FINANCIRANJA
Državne institucije podpirajo sofinanciranje na področju ukrepov URE in OVE in sicer s subvencijami za
energetske zasnove, energetske preglede, študije izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije, ki
jih morajo za ta namen pridobiti občine, javne ustanove in podjetja. Državne institucije prav tako
podpirajo sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in OVE in vgradnjo energetsko učinkovite zasteklitve
v javnem in zasebnem sektorju. Državne in mednarodne institucije nudijo podporo projektom
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso zaradi ekoloških prednosti, ki jih ima tovrstna proizvodnja
toplote in zaradi spodbujanja trajnostne energetske oskrbe, ki jih lahko zagotovi samo z večjo izrabo
OVE, med katerimi je v Sloveniji les eden najpomembnejših. Tako je za sofinanciranje daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso možno pridobiti nepovratna sredstva MOP, AURE, UNDP ter posojila EKO
Sklada RS.
Za financiranje projektov daljinskega ogrevanja na bioplin s strani državnih institucij so predvidena
nepovratna sredstva za investicije. Izvedbo teh projektov pa država spodbuja tudi z višjimi odkupnimi
cenami električne energije. Prav tako država spodbuja z višjimi odkupnimi cenami električne energije
za projekte fotovoltaike in druge OVE. Vendar če se uveljavljajo nepovratna sredstva je odkupna cena
precej nižja, kar je določeno z Uredbo o podporah električni energiji proizvedeni iz OVE (Ur.l.RS, št.
37/2009, 53/2009, 68/2009, 76/2009, 94/ 2010, 43/2011, 105/2011, 43/2012, 90/2012, 17/2014-ez1,
74/2016).
Za okoljske naložbe je možno pridobiti tudi ugodne kredite EKO Sklada, ki ponuja kredite občanom ter
lokalnim skupnostim, podjetjem in drugim pravnim osebam za dela in nakup opreme za okoljske
naložbe.

POGODBENO SOFINANCIRANJE
Pogodbeno financiranje je finančni model, pri katerem so ukrepi za učinkovito rabo energije financirani
s strani tretjega partnerja, poplačani pa iz tako doseženih ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno
energijo. Razlikujemo dve obliki pogodbenega financiranja: pogodbeno financiranje na področju
dobave energije oziroma energetskih naprav in pogodbeno financiranje na področju učinkovite rabe
energije (URE). V praksi prihaja tudi do kombinacije obeh oblik (Konzorcij OPET Slovenija, 2001, 2020)
Pogodbeno financiranje na področju dobave energije
Pogodbenik - izvajalec sklene z naročnikom pogodbo o dobavi energije. Načrtuje, postavi, financira in
vzdržuje naprave ter naročniku dobavlja končno energijo (elektriko, energijo za ogrevanje ali hlajenje)
po pogodbeno dogovorjeni stalni ceni, ki vključuje oziroma upošteva ceno energije, investicijske
stroške in stroške rednega vzdrževanja, servisiranja in podobno.

Pogodbeno financiranje na področju URE
Pogodbenik – izvajalec oz. investitor opravi investicijska vlaganja in izvede ukrepe za znižanje stroškov
za rabo energije svoje izdatke dobi poplačane v obliki deležev pri letnih prihrankih pri stroških za
energijo. Pogodba vsebuje garancijo naročniku glede ciljnih prihrankov pri stroških za porabljeno
energijo.
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Slika 14.1: Model pogodbenega financiranja za področje URE

Prednosti pogodbenega financiranja (Konzorcij OPET Slovenija, 2001, 2002):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stroški za energijo so najpozneje ob koncu pogodbenega obdobja nižji.
Vrednost in privlačnost nepremičnine se zviša zaradi investicij v posodobitev in prenovo.
Bivalno in delovno ugodje ter storilnost se povečajo na primer zaradi prenov naprav za
ogrevanje, ohlajevanje in osvetlitev ter njihove prilagoditve potrebam uporabnikov.
Poveča se zanesljivost in varnost obratovanja naprav.
Zaradi izboljšanega krmiljenja se lahko dnevni obratovalni čas naprav skrajša, se zmanjša tudi
njihova obraba.
Izdatki za vzdrževanje so nižji ob uporabi sodobnih kontrolnih in krmilnih naprav.
Znižajo se obratovalni stroški in stroški dela.
Ob nujnem intenzivnem skupnem delu se uporabniki poučijo o učinkoviti rabi energije in o
minimalnem obratovanju naprav.
Nižja poraba energije pomeni tudi nižje emisije škodljivih snovi v okolje.
Pogodbenikom so praviloma na voljo ugodnejše nakupne cene ali naročnine.

SUBVENCIJE
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Slovensko okoljski javni sklad (EKO Sklad) podpirata
sofinanciranje na področju ukrepov učinkovite rabe energije in sicer s subvencijami za energetske
zasnove, energetske preglede, študije izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije, ki jih lahko za
ta namen pridobijo občine, javne ustanove in podjetja. Državne institucije prav tako podpirajo
sofinanciranje spodbujanja izrabe URE in vgradnjo energetsko učinkovite zasteklitve in oken v
gospodinjstvih. Pogoji sofinanciranja so razvidni in vsakokrat objavljene dokumentacije. Investicije v
URE in OVE posredno podpirajo tudi druge inštitucije kot so MKGP, MŠŠ, MG idr.

231

LEK Sevnica
Dejavnosti Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije pri Direktoratu za energijo so
usmerjene v spodbujanje učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote
in električne energije za. V okviru tega izvajajo tudi:
•
•
•

finančno spodbujanje ukrepov obnovljivih virov energije in njene učinkovite rabe,
spodbujanje investicij v energetsko učinkovitost in izrabo obnovljivih virov energije,
razvoj novih programov za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov
energije,

Aktivnosti so namenjene porabnikom energije v javnem sektorju, industriji, prometu, lokalnim
skupnostim, nadalje podjetjem za energijsko oskrbo, ponudnikom energetske opreme, svetovalnim,
projektantskim in inženirskim organizacijam ter finančnim, razvojnim, raziskovalnim in izobraževalnim
institucijam. V skladu s sklepi Vlade RS z dne 31.1.2008 izvaja razpise za gospodinjstva EKO sklad, in ne
več AURE.
Trenutno je v implementaciji razpis, ki spodbujata k večanju rabe lesne biomase.

14.2.1 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije
Predmet javnega razpisa (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire
energije za obdobje 2019 do 2022 (oznaka: JR DO OVE 2019) je dodelitev nepovratnih sredstev za
sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna
energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se
dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove
sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo
obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe
daljinsko omrežje.
Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:
•
•
•

izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro
sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih
kotlov na lesno biomaso;
v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti
celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša
okvirno 20.000.000 EUR.
Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Višina subvencije
Skupna višina (intenzivnost) državne pomoči za izvedbo posamezne operacije znaša, v odstotkih
vrednosti upravičenih stroškov, največ:
• 35 % za velika podjetja
• 45 % za srednja podjetja
• 55 % za mala podjetja in mikro podjetja.
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Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se
dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči poveča za 10 odstotnih točk.
Višina skupne državne pomoči se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude,
upravičenih stroškov in z upoštevanjem kumulacije pomoči in dovoljene intenzivnosti državne pomoči.
Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij
Pogoji za dodelitev sredstev in merila za izbiro operacij so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu
razpisne dokumentacije.
Zaključek operacij
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu
pogodbe o sofinanciranju.
Odločanje in obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za
dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v
roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so
umaknili vlogo.
Podrobnejše informacije o aktualnih razpisih si lahko ogledamo na Portal Energetika (energetikaportal.si) in https://ekosklad.si/

14.2.2 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE)
Ukrepi učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in
storitvenem sektorju ter industriji so:
•
celovita obnova stavb;
•
obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb;
•
vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo
toplote iz obnovljivih virov energije;
•
vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah;
•
energetsko učinkovita zunanja razsvetljava;
•
energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
•
vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev;
•
vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
•
povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka;
•
vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
•
zamenjava električnih peči z novimi kotli na lesno biomaso;
•
zamenjava električnih peči z novimi kotli na plin;
•
zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na lesno biomaso;
•
zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
•
vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;
•
namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
odjemalcih;
•
vgradnja naprednih merilnih sistemov;
•
uvedba sistema upravljanja z energijo;
•
optimizacija tehnoloških procesov, ki temelji na izvedenem energetskem pregledu.
233

LEK Sevnica
Ukrepi učinkovite rabe energije v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah so:
• vgradnja sprejemnikov sončne energije;
• vgradnja toplotnih črpalk;
• posodobitev sistemov za skupno ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, vključno s toplotnimi
postajami, ki vključuje vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje
ogrevalnega sistema;
• optimizacija delovanja sistema ogrevanja v večstanovanjskih stavbah;
• vgradnja naprav za učinkovito soproizvodnjo;
• zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
• zamenjava električnih peči z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
• zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na plin;
• zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli z visokim izkoristkom na biomaso;
•
vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
•
energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
•
vgradnja naprednih merilnih sistemov;
•
uvedba naprednih načinov merjenja in obračunavanja energije.
Ukrepi učinkovite rabe energije v prometu so:
•
nakup električnih vozil;
•
nakup energetsko učinkovitih pnevmatik;
•
drugi ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti v prometu.
Ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja so predvsem:
•
celovita prenova toplotne postaje;
•
zmanjšanje izgub sistemov za razvod toplote;
•
priklop stavb na učinkovit sistem daljinskega ogrevanja.

EKO sklad
EKO Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske
naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim
programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije. Dejavnosti sklada so zlasti:
•

•
•
•
•

subvencioniranje naložb v solarne sisteme za podporo ogrevanja, pripravo investicijske
dokumentacije za nizkoenergijske in pasivne hiše ter celovito energetsko obnovo
stanovanjskih stavb,
kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,
izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja,
finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in
naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.

Trenutno sta pri EKO skladu razpisana naslednja javna poziva:
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14.3.1 Javni poziv 74SUB-OB19
Objave: Uradni list RS št. 36/2019, 108/2020, 184/20, 51/2021, 100/2021, 202/2021, 26/2022,
29/2022, 43/2022.
V petek, dne 25. marca 2022, je EKO sklad, j.s. zaradi porabe sredstev v Uradnem listu RS št. 43/2022
objavil zaprtje javnega poziva za energetsko prenovo stavb občanov.
Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije.
Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom
del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije.
Sicer so pa predmet javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. št.
36/19 in 108/20) so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v
stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne
občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju),
Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi,
ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o
razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS,
št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni
list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred
največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v
stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so bili izvedeni
v času trajanja tega javnega poziva (kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki
je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu
ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske
stavbe,
vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše
stanovanjske stavbe,
vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski
stavbi,
toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši enoali dvostanovanjski stavbi,
vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
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14.3.2 Vloge za kreditiranje okoljskih naložb občanov
V četrtek, dne 19.5.2022, je EKO sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni
strani www.ekosklad.si objavil sledeče:
»Na Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB22 smo na EKO skladu v zadnjih mesecih
prejeli izredno povečano število vlog, zato vse vlagateljice in vlagatelje obveščamo, da je čakalna doba
za obravnavo oddane vloge dva meseca ali več«.
Postopek pridobivanja ostalih subvencij
1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
2. Oddaja vloge na Eko sklad.
3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
5. Podpis pogodbe.
6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila
1. Nakup in registracija novega električnega vozila oz. predelava v električno vozilo.
2. Oddaja vloge na Eko sklad.
3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
4. Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.
Postopek pridobivanja kredita
1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
2. Oddaja vloge na Eko sklad.
3. Prejem kreditne odločbe in obrazcev za preverjanje kreditne sposobnosti.
4. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe na banki Intesa Sanpaolo najkasneje v 60 dneh.
5. (Možnost nakazila 40 % zneska kredita).
6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije na banko.
7. Nakazilo preostalega (60 %) oziroma celotnega zneska kredita.
Postopek pridobivanja subvencije skoraj nič-energijske stavbe
1. Zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo.
2. Oddaja vloge na Eko sklad.
3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
5. Podpis pogodbe.
6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.

Eko sklad bo z novim javnim pozivom nadaljeval program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje
okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb za katere je mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so
enaki kot v predhodnih javnih pozivih, pri čemer pa so kriteriji pri določenih namenih usklajeni z novimi
standardi.
Tako so v novem javnem pozivu nekoliko zaostreni pogoji za nakup novih ali rabljenih osebnih
avtomobilov na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje
zaostrila na največ 85 g/km. Nekoliko se je zaostrila tudi zahteva pri naložbah v izvedbo toplotne
izolacije fasade (na vrednost λ/d ≤ 0,280 W/(m2K), iz namena vgradnje ogrevalnih naprav pa se
je izključilo naprave, ki kot energent uporabljajo kurilno olje.
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Nov javni poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Najvišji znesek
dodeljenega kredita na posamezno vlogo ni več omejen z zneskom 40.000 EUR, temveč glede na višino
upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek dodeljenega kredita ostaja 1.500 EUR, najdaljša
odplačilna doba 10 let in za obsežnejše obnove stanovanjskih stavb ali gradnjo novih skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb 20 let. Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča tudi
pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Podpore proizvodnji električne energije v proizvodnih napravah na OVE
Ta uredba (Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji
toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20) določa vrste energetskih
tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem
besedilu: OVE) in v soproizvodnji s toploto z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: SPTE), ki so
upravičene do podpore, višino in trajanje posamezne podpore, pogoje za pridobitev podpore, način
pridobitve podpore ter druga vprašanja podeljevanja in koriščenja podpore.
Glede na nazivno električno moč se proizvodne naprave po tej uredbi delijo na naslednje velikostne
razrede:
• mikro: nazivne električne moči, ki so manjše od 50 kW;
• male: nazivne električne moči od 50 kW do 1 MW;
• srednje: nazivne električne moči 1 MW ali več.
Podpore so namenjene proizvodnim napravam OVE z energetskimi tehnologijami, ki izkoriščajo
naslednje OVE:
• energetski potencial vodotokov (hidroenergija);
• vetrno energijo, ki se izkorišča v proizvodnih napravah na kopnem;
• sončno energijo, ki se izkorišča v proizvodnih napravah s fotovoltaiko;
• geotermalno energijo;
• energijo, pridobljeno iz bioplina, ki izvira iz biomase, opredeljene v točkah B 1, B 2 Priloge I te
uredbe, ter biološko razgradljivih odpadkov, opredeljenih v točkah C 1 in C 2 Priloge I te
uredbe;
• energijo, pridobljeno iz odlagališčnega plina;
• energijo, pridobljeno iz plina, ki izvira iz blata čistilnih naprav odpadnih voda iz točke C 3
Priloge I te uredbe;
• energijo, pridobljeno iz biološko razgradljivih odpadkov iz točk C 1, C 2, C 3 in C 4 Priloge I te
uredbe.
Do podpore so upravičene tudi proizvodne naprave OVE na lesno biomaso, opredeljeno v točkah A 1,
A 2, in A 3 Priloge I te uredbe, ki temeljijo na energetskih tehnologijah iz 5. člena te uredbe ter dosegajo
predpisani izkoristek za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
Proizvodne naprave OVE, ki proizvajajo elektriko iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih biogoriv,
pridobljenih iz biomase, niso upravičene do podpor po tej uredbi.
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Energetske tehnologije proizvodnih naprav SPTE
Podpore so namenjene proizvodnim napravam SPTE, ki temeljijo na naslednjih energetskih
tehnologijah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plinska turbina s kombiniranim ciklom z rekuperacijo toplote,
protitlačna parna turbina,
odjemno kondenzacijska parna turbina,
plinska turbina z rekuperacijo toplote,
motor z notranjim zgorevanjem,
mikroturbine,
Stirlingov motor,
gorivna celica,
parni motor,
turbina z organskim Rankinovim ciklom,
druga vrsta tehnologije ali njihova kombinacija, ki se uporablja za soproizvodnjo toplote in
elektrike z visokim izkoristkom.
Proizvodne naprave SPTE, ki proizvajajo elektriko iz pogonskih biogoriv ali drugih tekočih biogoriv,
pridobljenih iz biomase, niso upravičene do podpor po tej uredbi.
OPREDELITEV VRST PODPOR IN UPRAVIČENOSTI DO PODPOR ZA PROIZVODNE NAPRAVE OVE IN
SPTE
Opredelitev podpor
1. Podpore elektriki, proizvedeni iz proizvodnih naprav OVE in v SPTE, predstavljajo finančno
pomoč proizvajalcem za proizvajanje elektrike, če stroški proizvodnje, vključno z zagotovljenim
donosom na vložena sredstva, presegajo prihodke, ki jih je mogoče doseči s prodajo
proizvedene elektrike, toplote in drugih produktov obratovanja proizvodnih naprav OVE in
SPTE.
2. Podpore elektriki iz prejšnjega odstavka se izvajajo kot:
• zagotovljeni odkup proizvedene elektrike (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni odkup), pri
katerem center za podpore ne glede na ceno elektrike na trgu odkupi vso neto proizvedeno
elektriko, oddano v javno omrežje ter prevzeto in bilančno priznano v bilančni skupini
centra za podpore, za katero so prejeta potrdila o izvoru;
• finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalna podpora) za
neto proizvedeno elektriko, ki se proda na trgu ali se porabi kot lastni odjem.
3. Za proizvajalce elektrike, ki jim je zagotovljen odkup elektrike iz proizvodne naprave, med
trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center za podpore uredi izravnavo razlik med
napovedano in realizirano proizvodnjo elektrike, vključno z bilančno pripadnostjo.
Upravičenost do podpor
1. Do pridobitve podpor so upravičeni proizvajalci elektrike, proizvedene v novih, pretežno novih,
obnovljenih proizvodnih napravah OVE in SPTE, ter proizvajalci elektrike, proizvedene v
proizvodnih napravah na lesno biomaso, ki ne izpolnjujejo več pogojev za prvi vstop v
podporno shemo, vendar so v podporno shemo ponovno uvrščene na podlagi prijave na javni
poziv agencije, ker stroški proizvodnje elektrike v teh napravah presegajo referenčno tržno
ceno elektrike in izpolnjujejo druge pogoje iz te uredbe.
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2. Do pridobitve podpor so upravičeni proizvajalci elektrike za elektriko, proizvedeno v proizvodni
napravi OVE, pri kateri nazivna električna moč ne presega 10 MW, razen za proizvodne naprave
za izrabo vetrne energije, pri katerih nazivna električna moč ne presega 50 MW. Podpore se
lahko dodelijo proizvajalcem za elektriko, proizvedeno v proizvodnih napravah SPTE na fosilno
gorivo, pri katerih nazivna električna moč proizvodnih naprav ne presega 20 MW.
3. Če se elektrika proizvaja v kombiniranih ali hibridnih proizvodnih napravah, se lahko
proizvajalcem dodelijo podpore za elektriko, proizvedeno iz OVE, če del nazivne električne
moči, ki odpade na proizvodnjo elektrike iz OVE, ne presega nazivne električne moči 10 MW.
4. Podpore se proizvajalcem elektrike zagotavljajo največ petnajst let pri novih proizvodnih
napravah OVE ali največ deset let pri novih proizvodnih napravah SPTE oziroma krajši čas, ki
pomeni razliko med zagotovljenim časom in dejansko starostjo proizvodne naprave ali razliko
med zagotovljenim časom ter časom, preteklim od dokončanja obnove in vložitvijo vloge za
pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. Trajanje zagotavljanja podpore se določi v odločbi o
dodelitvi podpore.
5. Za določitev starosti proizvodne naprave se kot začetek prvega obratovanja proizvodne
naprave šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave
oziroma, če gre za proizvodno napravo, za katero se ne izda uporabno dovoljenje, datum
opravljenega prvega priklopa v elektroenergetsko omrežje. Za proizvodne naprave, ki so
obratovale že pred izdajo uporabnega dovoljenja, za proizvodne naprave, za katere se ne izda
uporabno dovoljenje, pa so obratovale, še preden so bile priključene v elektroenergetsko
omrežje, in za obnovljene proizvodne naprave določi datum začetka obratovanja agencija na
podlagi zbranih dokazil.
6. Proizvajalcem elektrike iz proizvodnih naprav OVE in SPTE, ki proizvajajo elektriko v
proizvodnih napravah z električno nazivno močjo nad 500 kW, obratovalna podpora ne
pripada za obdobja dobave, ko so bile cene na slovenskem trgu za dan vnaprej (SIPX) negativne
šest ali več zaporednih ur. Če za proizvodno napravo niso razpoložljive urne meritve, se
obratovalna podpora ne izplača za celoten dan ali drugo obdobje, za katero so razpoložljivi
podatki elektrooperaterjev omrežja oziroma agencije. Če se serija ur pojavi na prehodu dneva,
se upošteva dan, v katerem se zaključi, in dan, ko bi bile vse urne cene na navedenem trgu
negativne.
7. Do podpore po tej uredbi ni upravičen proizvajalec elektrike, ki zgradi ali namesti proizvodno
napravo zaradi izpolnitve zahtev in pogojev za pridobitev določenih dovoljenj ali zaradi
izpolnjevanja zahtev predpisov o graditvi objektov, učinkoviti rabi energije ali varovanju okolja.
8. Proizvajalci elektrike iz proizvodnih naprav OVE in SPTE, ki prejemajo podporo po tej uredbi ali
prodajajo elektriko prek centra za podpore, lahko sodelujejo na izravnalnem trgu in pri
sistemskih storitvah, ki zagotavljajo stabilnost elektroenergetskega sistema.

Podpore za obnovljene proizvodne naprave
1. Podpore se zagotavljajo tudi proizvajalcem elektrike iz rekonstruiranih proizvodnih naprav, pri
katerih se z rekonstrukcijami obnovi ali zamenja vsaj eden od osnovnih sklopov proizvodne
naprave in je bilo v obnovo vloženih vsaj 50 % tržne vrednosti nove proizvodne naprave v času
obnove. Vrednost nove proizvodne naprave investitor prikaže v investicijski dokumentaciji. Z
obnovo ali rekonstrukcijo se mora nazivna moč proizvodne naprave povečati za najmanj deset
odstotkov ali električni izkoristek proizvodne naprave izboljšati najmanj za eno odstotno točko.
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2. Med osnovne sklope proizvodnih naprav iz prejšnjega odstavka se štejejo kotli, kurilne
naprave, pogonski stroji, elektroenergetske naprave, vetrnice, stebri, fotovoltaični paneli,
vodne turbine z generatorji, hidromehanska oprema, jezovne zgradbe in drugi sklopi,
namenjeni pretvarjanju vhodne energije v elektriko in toploto.
3. Povečanje nazivne moči ali izboljšanje električnega izkoristka proizvodne naprave iz prvega
odstavka tega člena se dokazuje s podatki o opravljenem priklopu v elektroenergetsko omrežje
in tehničnimi podatki o proizvodni napravi pred obnovo in po njej. Če na podlagi teh podatkov
ni mogoče ugotoviti povečanja nazivne moči ali izboljšanja izkoristka proizvodne naprave, se
to dokazuje z meritvami pred obnovo proizvodne naprave in po njej, ki jih opravi pooblaščena
institucija za izvajanje meritev.
4. Za obnovljeno proizvodno napravo se v prijavi na javni poziv ponudi cena elektrike za
obnovljeno proizvodno napravo, katere nespremenljivi del se določi na podlagi
nespremenljivega dela cene elektrike za novo tovrstno proizvodno napravo, določenega
skladno z metodologijo iz petega odstavka 17. člena te uredbe. Nespremenljivi del cene
elektrike obnovljene proizvodne naprave se določi tako, da se nespremenljivi del cene
elektrike nove proizvodne naprave zmanjša vsaj za naslednji znesek [EUR/MWh]:
(Stroški obnove [EUR] x (1/R – 1) x A) / (nazivna električna moč [MW] x H [h])
kjer so:
R
delež vloženih sredstev v obnovo glede na vrednost nove proizvodne naprave;
A
anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe (proizvodne naprave OVE) ali pri 10-letni
ekonomski dobi naložbe (proizvodne naprave SPTE) in 7,2-odstotni diskontni stopnji;
H
letne obratovalne ure enote za posamezno energetsko tehnologijo in režim obratovanja.
5. Za določanje cene elektrike zagotovljenega odkupa oziroma višine obratovalne podpore v
pogodbi o zagotavljanju podpore za obnovljene proizvodne naprave se ves čas trajanja
pogodbe uporablja nespremenljivi del referenčnih stroškov iz odločbe o dodelitvi podpore.

Usklajevanje podpor z drugimi vrstami pomoči proizvodnih naprav
1. V vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore je treba navesti vse pomoči, ki so ali bodo
podeljene za izgradnjo proizvodne naprave in ki se lahko štejejo za subvencijo. Višina in drugi
pogoji v zvezi s subvencijo morajo biti razvidni iz kopije dokumentov o prejemu subvencije, ki
jih je treba priložiti k vlogi.
2. Če po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpor proizvajalec elektrike za proizvodno napravo
prejme kakršno koli dodatno pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, mora to v osmih dneh
sporočiti agenciji in predložiti dokumente iz prejšnjega odstavka.
3. Nespremenljivi del cene elektrike za proizvodno napravo se v odločbi o dodelitvi podpore
zaradi prejetih subvencij zmanjša za naslednji znesek [EUR/MWh]:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A) / (nazivna električna moč [MW] x H [h])
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kjer sta:
A anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe proizvodne naprave OVE ali 10-letni
ekonomski dobi naložbe proizvodne naprave SPTE in diskontni stopnji, pri čemer se upošteva
naslednje:
o za vse proizvodne naprave se kot diskontna stopnja uporabi splošna diskontna stopnja,
določena v uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ;
o če je diskontna stopnja iz prejšnje alineje višja od diskontne stopnje iz izračuna
referenčnih stroškov, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi diskontna stopnja iz
izračuna referenčnih stroškov;
o če je diskontna stopnja iz prve oziroma druge alineje tega odstavka nižja od referenčne
diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih
instrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se za določitev anuitetnega faktorja A uporabi
referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v Uradnem listu EU;
H letne obratovalne ure enote, določene v odločbi o podpori.
4. Zmanjšanje nespremenljivega dela cene elektrike za proizvodne naprave [EUR/MWh] iz
prejšnjega odstavka se upošteva za proizvodno napravo v celotnem obdobju upravičenosti do
podpore ne glede na spremembo lastništva.
Trajnostni način izkoriščanja OVE
Pri odločitvi o upravičenosti proizvajalca elektrike iz proizvodne naprave OVE do podpore se upošteva
tudi zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja OVE v skladu s 12., 13., 14. in 15. členom te uredbe.
Trajnostno izkoriščanje vode
1. Za elektriko iz proizvodnih naprav, ki izkoriščajo energetski potencial vodotokov, se lahko na
podlagi te uredbe podeljujejo podpore hidroelektrarnam, ki jim je bila vodna pravica podeljena
ob upoštevanju meril za dovoljevanje novih preoblikovanj vodnih teles na podlagi zakona, ki
ureja vode.
2. Proizvajalec elektrike mora pri obratovanju hidroelektrarne upoštevati z vodno pravico
predpisane pogoje rabe vode in zagotavljati ekološko sprejemljivi pretok.
Trajnostna izraba lesne biomase
Potrebni izkoristek pretvorbe toplote, dovedene z lesno biomaso, in prihranek primarne energije, ki ga
mora dosegati proizvodna naprava na lesno biomaso, je določen s predpisom, ki predpisuje način
določanja izkoristka, prihrankov primarne energije in količine elektrike, proizvedene v soproizvodnji
toplote in elektrike z visokim izkoristkom.
Trajnostno pridobivanje in izkoriščanje bioplina
1. Proizvajalci elektrike iz proizvodnih naprav na bioplin, ki za proizvodnjo bioplina uporabljajo
substrat, ki vsebuje več kot 25 prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv, niso upravičeni
do podpore po tej uredbi.
2. Če se plin iz bioplinarne, odlagališča ali plin, ki je nastal pri delovanju čistilnih naprav odpadnih
voda, oziroma druge vrste plini iz biomase dobavljajo v omrežje energetskih plinov fosilnega
izvora, se elektrika, proizvedena v proizvodni napravi na drugem kraju, ki izpolnjuje pogoje za
proizvodno napravo OVE iz te uredbe, iz plina fosilnega izvora v količini, enaki vrednosti
omenjene dovedene energije iz plinov, šteje za elektriko, proizvedeno iz OVE.
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Trajnostna gradnja proizvodnih naprav za izkoriščanje sončne energije
Proizvajalci elektrike so upravičeni do podpore za elektriko iz fotovoltaičnih proizvodnih naprav, če
naprave ne stojijo na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih ali so postavljene na objektih na teh
zemljiščih, ki imajo samostojne infrastrukturne priključke.
METODOLOŠKO DOLOČANJE VIIŠINE PODPORE
Višina obratovalne podpore oziroma zagotovljenega odkupa se določi na podlagi referenčnih stroškov,
ki so objavljeni v metodologiji za določanje referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz
OVE. Sestavljeni so iz spremenljivih in nespremenljivih referenčnih stroškov:

Referenčni stroški = Nespremenljivi referenčni stroški + Spremenljivi referenčni stroški
Nespremenljivi del referenčnih stroškov se metodološko določa vsakih 5 let oz. prej, če se bistveno
spremenijo investicijski stroški ter drugi parametri investiranja. Določeni so na podlagi stroškov
investicije in obratovalnih stroškov. Ko proizvajalec enkrat vstopi v sistem, ima za obdobje prejemanje
podpore vedno enake nespremenljive referenčne stroške. Spremenljivi referenčni stroški so določeni
le pri tistih proizvodnih napravah OVE, kjer vhodni energent predstavlja finančni strošek.
Spremenljivi referenčni stroški se spreminjajo letno na podlagi spremembe referenčne tržne cene
električne energije in vhodnih energentov – določa jih Javna agencija RS za energijo.
Nekatere elektrarne (na primer sončne, hidro ali vetrne) imajo skladno z metodologijo vse referenčne
stroške opredeljene kot nespremenljive, kar pomeni, da je cena ZO po vstopu v sistem fiksna, višina
OP pa se spreminja le glede na referenčno tržno ceno električne energije, ki jo vsako leto objavi Javna
Agencija RS za energijo.
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Preglednica 14.1: Cene zagotovljenega odkupa ter obratovalne podpore za proizvodnjo električne energije iz
vira OVE v EUR/MWh za leto 2021.

Mikro (< 50 kW)
Vrsta OVE
Hidroenergija
Vetrna energija
Sončne elektrarne na stavbah
(l. 2011)
Sončne elektrarne integrirane
(l. 2011)
Sončne elektrarne samostojni objekti
(l. 2011)
Geotermalna
energija
Elektrarne na lesno
biomaso
Sosežig lesne
biomase
(več kot 5 %)
Bioplin iz biomase
Bioplin , ki nastane
pri delovanju
čistilnih naprav
odpadnih vod
Elektrarna na
odlagališčni plin
Bioplin, proizveden
iz biološko
razgradljivih
odpadkov

Mala (< 1 MW)

Srednja
(od 1 MW do 10 MW)

Cene ZO
EUR/MWh

OP v
EUR/MWh

Cene ZO
EUR/MWh

105,47
95,38

64,16
56,95

92,61
95,38

51,30
56,95

82,34
95,38

39,10
56,95

332,37

285,62

304,02

257,27

252,29

203,94

382,22

335,47

349,62

302,87

290,13

241,78

312,34

265,59

287,77

241,02

231,98

183,63

152,47

108,27

152,47

108,27

152,47

108,27

indiv.
obravnava

indiv.
obravnava

244,31

200,59

184,05

139,85

ZO ni možen

76,64

ZO ni
možen

75,20

ZO ni
možen

74,72

164,68

122,40

160,80

117,08

146,66

102,46

85,84

41,64

74,42

30,22

66,09

21,89

99,33

55,13

67,47

23,27

61,67

17,47

139,23

96,95

139,23

95,51

129,15

84,95

ni predviden

77,44

33,24

74,34

30,14

Elektrarne na
biološko razgradljive ni predviden
odpadke
(VIR: Borzen)

OP v
Cene ZO
OP v
EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh
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V spodnji preglednici so prikazane cene zagotovljenega odkupa ter obratovalnih podpor za SPTE enote
na lesno biomaso ter fosilna goriva. Cene so različne za SPTE, ki obratujejo do 4000 obratovalnih ur
(OU) in na tiste, ki obratujejo nad 4000 obratovalnih ur.
Preglednica 14.2: Cene zagotovljenega odkupa SPTE za leto 2021.

Mikro (< 50 kW)

Mala (< 1 MW)

Srednja (od 1 MW do 5
MW)

Vrsta OVE

Cene ZO
EUR/MWh

OP v
Cene ZO
OP v
Cene ZO
OP v
EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh

SPTE lesna biomasa
do 4000 OU

indiv.
obravnava

indiv.
obravnava

337,39

295,11

ZO ni
možen

218,11

SPTE lesna biomasa
nad 4000 OU

indiv.
obravnava

indiv.
obravnava

230,74

186,54

ZO ni
možen

137,17

222,32

181,49

140,19

97,91

ZO ni
možen

60,38

164,48

121,24

109,66

65,46

ZO ni
možen

36,23

SPTE fosilna goriva do
4000 OU
SPTE fosilna goriva
nad 4000 OU
(VIR: Borzen)

En Svet – Energijsko svetovanje za občane
Kot občani se lahko v izbrani lokalni pisarni naročite tudi na brezplačno energetsko svetovanje v
okviru mreže ENSVET, ki nudi individualno in neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske
izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti občanom v lokalnem okolju.
V pisarnah mreže ENSVET delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z brezplačnimi nasveti
in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko
ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem
olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.
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Slovenske železnice
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Priloge
1. Končna raba energije v lokalni skupnosti.
2022

2024

2026

2028

[kWh]/[%]
1. Ogrevanje in hlajenje

74.431.039

%
56,2

2. Električna energija

57.488.525

43,4

510.546

0,4

132.430.110

100

kWh

3. Promet v skladu s členom 3(4)a
4. Raba bruto končne energije

kWh

%

kWh

%

kWh

69.220.866 55,4 61.777.762 53,4 55.823.279
55.188.984 44,2 53.464.328 46,2 52.314.558
520.757

0,4

525.863

0,5

533.521

124.930.607 100 115.767.953 100 108.671.358

2030

2032

51,4

kWh
53.590.348

%
51,2

kWh
50.233.672

%
50,0

48,1

50.589.902

48,3

49.658.938

49,4

0,5

543.732

0,5

546.284

0,5

100

104.723.982

100

100.438.894

100

%

2. Ciljni deleži OVE za leto 2032, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE za obdobje 2022-2032 za ogrevanje in hlajenje, električno
energijo in promet.
2022

2024

2026

2028

2030

2032

OVE - Ogrevanje in hlajenje

57,5%

57,6%

59,7%

62,0%

64,9%

68,4%

OVE - Električna energija

25,0%

26,5%

28,2%

29,9%

31,7%

33,7%

0,0%

4,1

6,3

8,2

11,4

15,8%

43,2%

44,0%

45,5%

47,1%

49,0%

51,2%

[%]

OVE - Promet
Delež OVE
- iz mehanizma sodelovanja
- presežek za mehanizem sodelovanja
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3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah.
[%]

2022

2024

2026

2028

2030

2032

Stanovanjski sektor

56,8%

58,7%

60,9%

63,5%

66,7%

70,7%

Komercialni sektor

0,0%

0

0

0

0

0,0%

Javni sektor

33,5%

35,7%

38,3%

41,0%

44,4%

48,6%

Industrija

21,7%

23,6%

25,6%

27,5%

29,5%

31,4%

Skupaj

43,6%

44,7%

46,1%

47,6%

49,3%

51,2%

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP.
Kazalniki
Zmanjšanje emisij toplogred.plinov
(%)
Prihranek končne energije (MWh)

Ciljni učinki načrtovanih ukrepov do leta 2032

2.123 ton CO2 oz. 24,16 %
31.991
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5. Proizvodnja električne energije iz OVE v samoupravni lokalni skupnosti.
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

71,62

257

71,76

258

71,83

258

71,91

258

71,98

258

72,05

259

72,12

259

72,19

259

72,26

259

72,34

260

72,41

260

< 1 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 MW – 10 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,62

257

71,76

258

71,83

258

71,91

258

71,98

258

72,05

259

72,12

259

72,19

259

72,26

259

72,34

260

72,41

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

4,75

2,39

5,70

2,87

6,18

3,11

6,89

3,47

7,70

3,87

9,03

4,54

9,98

5,02

10,69

5,38

11,40

5,74

12,16

6,12

13,30

6,69

Fotovoltaična

4,75

2,39

5,70

2,87

6,18

3,11

6,89

3,47

7,70

3,87

9,03

4,54

9,98

5,02

10,69

5,38

11,40

5,74

12,16

6,12

13,3

6,69

Koncentrirana sončna energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energija plimovanja, valov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vetrna energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na kopnem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na morju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasa

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11

0,25

1,12

Trdna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bioplin

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11

0,25

1,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hidroenergija

> 10 MW
Geotermalna energija

Tekoča biogoriva
SKUPAJ

76,60 260,43 77,70 261,44 78,25 261,94 79,03 262,56 79,91 263,22 81,32 264,16 82,34 264,91 83,13 265,53 83,91 266,15 84,75 266,80 85,96 267,64

Od tega SPTE

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11

0,25

1,12
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6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje - ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za l.2032 in okvirne vrednosti za obd. 2022–2032.
(MWh)

2022

2024

2026

2028

2030

2032

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

1.150

1.288

1.443

1.616

1.810

2.027

Biomasa

42.826

41.134

39.443

37.693

36.001

34.309

Trdna

42.826

41.134

39.443

37.693

36.001

34.309

Bioplin

0

0

0

0

0

0

Tekoča biogoriva

0

0

0

0

0

0

1.497

1.707

1.946

2.218

2.528

2.882

Aerotermalna

906

1.033

1.177

1.342

1.530

1.744

Geotermalna

342

390

444

507

578

658

Hidrotermalna
SKUPAJ

249
45.473

284
44.129

324
42.831

369
41.526

421
40.339

479
39.218

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Geotermalna energija

Obnov. energija iz toplotnih črpalk

Ostali viri
Daljinsko ogrevanje
Daljinsko hlajenje
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POVZETEK

1. NAMEN IN CILJI
Lokalni energetski koncept (LEK) lokalne skupnosti oz. občine pomeni dolgoročno načrtovan razvoj
občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem. Pomeni, ne samo odločilnega
koraka k pripravi, ampak tudi osnovo za postavitev in izvajanje ustrezne okoljske in energetske politike.
LEK je torej dokument, ki občino in njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju in
vzdrževanju baz podatkov o porabnikih in rabi energije, energetskim rekonstrukcijam, nizko
energijskim in pasivnim gradnjam, skrbnemu ravnanju z energenti in energijo, uvajanju ukrepov
učinkovite rabe energije (URE), poviševanju energijske učinkovitosti in uvajanju obnovljivih virov
energije (OVE). Odgovorni na občini (župan in občinska uprava ter energetski upravljalec-manager)
kakor tudi odgovorni v bodočih pokrajinah se morajo zavedati, da je dolgoročno načrtovanje
energetskega razvoja občine ključni element dolgoročnega gospodarskega razvoja nasploh in osnova
za nižanje energijske odvisnosti ter vplivov na okolje oz. zagotavljanja trajnostnega razvoja.
Trajnostna energijska politika zahteva celoviti pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako
področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in regionalnega
razvoja. Pri tem moramo upoštevati tudi ostale dejavnike, kot so zniževanje energijskih stroškov, emisij
toplogrednih plinov, lokalno izboljšanje kvalitete zraka, upravljanje z lokalnimi energijskimi
obnovljivimi in neobnovljivimi viri. V dejavnosti in izvajanje LEK naj bodo poleg župana vključeni vsi
ključni akterji, kot so vodje oddelkov za naložbe, gospodarske in družbene dejavnosti, direktorji javnih
zavodov, občinski svetniki, direktorji javnih in privatnih podjetij v občini, predstavniki obrti in malih
podjetnikov, kmetov ter predstavniki občanov. Poleg vplivanja na vsebino LEK imajo vsi prizadeti še
dolžnost osveščanja svojih sodelavcev in prebivalstva.
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2. POVZETEK ANALIZE SEDANJEGA STANJA RABE ENERGIJE IN OSKRBE Z NJO
Analize rabe energije smo pripravili s pomočjo anketiranja, akcijske skupine in zaposlenih na občini
Sevnica, ter javno dostopnih podatkov na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Rabe
energije in stanje objektov v lasti Občine Sevnica smo povzeli iz ogledov na terenu in energetskega
knjigovodstva, ki ga vodi naše podjetje (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela
krajina). Ostali potrebni podatki so se pridobili na Ministrstvu za okolje in prostor, Petrol d.d. Ljubljana,
Komunala d.o.o. Sevnica, Elektro Celje d. d, Eko sklad, j.s., itd…
Analizo rabe energije v občini Sevnica smo izdelali po naslednjih skupinah porabnikov:
• stanovanjski sektor,
• podjetja in storitveni sektor
• javni sektor,
• javna razsvetljava

2.1. STANOVANJSKI SEKTOR
Preglednica 2.1: Deleži kurilnih naprav in njihova ogrevalna površina za občino Sevnica za leto 2021.

Energent

Število kurilnih naprav

Ogrevalna površina (m2)

Delež (%)

988
1.547
21
5.676
212

70.975
111.131
1.509
407.745
15.229

11,70
18,32
0,25
67,22
2,51

8.444

606.589

100,00

Zemeljski plin
ELKO
UNP
Biomasa
Toplotne črpalke Eko
sklad (2015-2021)
Skupaj

Občina Sevnica ogrevalni viri
2,51%

11,70%
18,32%

0,25%
67,22%

Zemeljski plin (Sm3/a)

ELKO (L/a)

UNP (kg/a)

Biomasa(m3/a)

EE Toplotne črpalke (Eko sklad 2015-2021) (Kwh)

Grafikon2.1: Razdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja za občino Sevnica.
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Preglednica 2.2: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode v občini
Sevnica za leto 2021.

Energent

Ogrevalna površina
(m2)

Energija za ogrevanje
+TSV (kWh/a)

Količina
energenta za
ogrevanje
+TSV

Zemeljski plin (Sm3/a)

70.975

7.397.166,0

778.649,1

ELKO (l/a)

111.131

10.557.479,0

1.057.863,6

UNP (kg/a)

1.509

25.353,6

4.377,6

Biomasa(m3/a)

407.745

38.735.779,3

15.927,5

EE Toplotne črpalke (Eko
sklad 2015-2019) (Kwh)

15.229

1.446.790,9

413.368,8

Skupaj

606.589

58.162.568,8

Iz preglednice 2.2 je razvidno, da v občini Sevnica letno za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode
porabijo skupno 58.163 MWh/a končne energije. Raba končne energije porabljene za ogrevanje teh
stanovanj znaša 3.295 kWh na prebivalca na leto. Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba
stanovanj v občini Sevnica temeljijo predvsem na lesni biomasi 38.736 MWh/a in na ELKO-tu 10.557
MWh/a (grafikon 2.2).
Po podatkih Komunala d.o.o. Sevnica je raba mestnega zemeljskega plina za gospodinjski odjem 7.397
MWh/a. Manjši delež ogrevalnih virov za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode
predstavljajo UNP in toplotne črpalke.

Raba energije kWh/a
1.446.790,9

7.397.166,0

10.557.479,0

38.735.779,3

25.353,6

Zemeljski plin (Sm3/a)
ELKO (L/a)
UNP (kg/a)
Biomasa(m3/a)

Grafikon 2.2: Količina in deleži rabe energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica za
leto 2021.
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2.2. JAVNI SEKTOR

Povprečna raba električne in toplotne energije v občinskih
stavbah v obdobju 2018-2021
30,40%

69,60%

Povprečna poraba el. energije v kWh

Poraba ogrevanja v kWh

Grafikon 2.3: Delitev rabe energije v obravnavanih občinskih stavbah v občini Sevnica.
Preglednica 2.3: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v občini Sevnica v povprečju 20182021.

Energent

Količina (kwh/a)

Količina energentov

Deleži (%)

ZP

914.973,00

96.313 Sm3/a

57,96

ELKO

76.916,60

7.270 l/a

4,87

Biomasa

586.861,37

130 t/a

37,17

Skupaj

1.578.750,97

/

100

V preglednici 2.3 navajamo povzetek ključnih podatkov o rabi energije v javnih stavbah v občini
Sevnica. Javne stavbe za svoje ogrevanje uporabljajo: zemeljski plin, lesno biomaso in ELKO. V
povprečju, se je od leta 2018 do 2021 na leto porabilo za ogrevanje občinski stavb 96.313 Sm3
zemeljskega plina, 130 t lesnih peletov in 7.270 litrov ELKO. Za ogrevanje se porabi 1.578,7 MWh/na
leto, in 689,5 kWh/ električne energije na leto. Povprečna letna raba energije za ogrevanje javnih stavb
znaša 93,89 kWh/m2 in 40,16 kWh/m2 električne energije.
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2.3. PODJETJA IN STORITVENI SEKTOR
Po podatkih AJPES-a je na dan 31.12.2021 v Poslovnem registru Republike Slovenije, na območju
občine Sevnica registriranih 1359 poslovnih subjektov, kot prikazuje preglednica 2.4.
Preglednica 2.4: Seznam poslovnih subjektov v občini Sevnica.

Subjekti
Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s
predpisom določene dejavnosti
Skupaj subjekti:

Občina Sevnica na dan
31.12. 2021
276
3
725
28
61
185
81
1359

Preglednica 2.5: Poraba energije po energentih anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica za leto 2021.

Energent

Količina (kWh/a)

Količina energentov

ZP

3.920.500

412.684

ELKO

2.261.725

226.626

UNP

503.180,00

72.400

Biomasa

250.390

86.200 t/a

Toplotne črpalke

150.000

50.000 kWh/a

Skupaj

7.085.795

Anketirali smo preko več uspešnih lokalnih podjetij, katera zaposlujejo tudi po 50 oseb in več.
Anketiranci se ukvarjajo z različnimi dejavnostni in sicer s proizvodno, trgovsko in storitveno
dejavnostjo.
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12000000

10000000

kWh/a

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Letna raba el. energije v kWh

Letna raba energije za ogrevanja v kWh

Grafikon2.3: Letna raba energije anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica.

2.4. JAVNA RAZSVETLJAVA
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Za leto 2021 je v občini Sevnica
znašala poraba elektrike za javno razsvetljavo 636,391 kWh, kar znaša pri 17.651 prebivalcih 36,05
kWh na prebivalca.
V občini Sevnica je bilo v letu 2021 postavljenih 2301 svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enaka 0 %. Priključna moč svetilk je 162,697 kW. Javna razsvetljava vključuje 108 prižigališč.
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2.5. PROMET
Prikaz skupne rabe energije prometa v občini Sevnica je prikazan v preglednici 2.6. V Občini Sevnica so
neposredno vezani le na omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa.
Šolski avtobusni promet prevozi na leto 272.175 km. Redni avtobusni prevozi prevozijo 15.300 km na
leto. Celotna raba energije v občini za namen prometa znaša 510,53 MWh. V izračunu ni upoštevana
električna energija in goriva za osebna vozila in kmetijske stroje.
Preglednica 2.6: Skupna raba energije v prometu.

Leto

Šolski
avtobus/kombi Mestni avtobus
(km/a)
(km/a)

Skupaj
(km/a)

Gorivo (l/a)

Skupaj
(MWh)

2019

272.175

15.300

287.475

51.085,95

505,45

2020

272.175

15.300

287.475

51.342,73

507,99

2021

272.175

15.300

287.475

51.599,51

510,53
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2.6. SKUPNA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije za leto 2021
56.799.07 MWh, kar je prikazano v preglednici 37. Razvidno je, da raba energije narašča glede na
pretekla leta. V grafikonu 2.4 so prikazani deleži rabe energije glede na skupino porabnikov za katere
so uporabljeni podatki iz preglednice 2.7.
Preglednica 2.7: Skupna raba električne energije za leto 2021 v občini Sevnica.

Skupna raba električne energije

2021

Deleži (%)

Gospodinjski odjem [MWh]

22.401,32

39,44

Brez merjenja moči (mali poslovni odjem) [MWh]

5.958,96

10,49

NN (Industrija na nizki napetosti) [MWh]

11.308,39

19,91

SN (Industrija na srednji napetosti) [MWh]

16.472,49

29,00

21,51

0,04

636,391

1,12

56.799,07

100

Polnjenje EV [MWh]
Javna razsvetljava [MWh]
Skupaj [MWh]

Grafikon 2.4: Prikaz deležev rabe električne energije.
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2.7. SKUPNA RABA ENERGIJE
V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Sevnica: porabo
energije za namen ogrevanja stanovanj in poslovni odjem, rabo električne energije, javne razsvetljave
in rabo energije v prometu.
Največji delež rabe energije v občini Sevnica predstavlja, skupna raba energije za ogrevanje
gospodinjstev 58.162,6 MWh. Velik del predstavlja tudi raba električne energije gospodinjskega
odjema 22.401,3 MWh. Raba električne energije poslovnega odjema in industrije znaša 34.397,7
MWh ter 9.506,4 MWh toplotne energije za poslovni odjem. Ločeno je podana tudi raba električne
energije javne razsvetljave ki znaša 636,4 MWh. Raba energije v prometu predstavlja najmanjši delež,
saj ni upoštevana električna energija in goriva za osebna vozila in kmetijske stroje in predstavlja 510,5
MWh. Ločeno je prikazana tudi raba energije za namen ogrevanja občinskih stavb katera znaša 1.578,7
MWh. Skupna raba energije v občini Sevnica glede na podatke iz anket in analiz znaša 132.430,1 MWh
kar je prikazano v preglednici 2.8.
Preglednica 2.8: Deleži in skupna raba energije v občini Sevnica v letu 2021.

Deleži in skupna raba energije

KOLIČINA (kWh)

DELEŽI (%)

Raba energije za ogrevanje gospodinjstev

58.162.569

43,92

Skupne kotlovnice ZP

3.030.975

2,29

Raba toplotne energije podjetja

9.506.390

7,18

Občinske stavbe

1.578.751

1,19

Državne ustanove ZP

2.841.810

2,15

510.546

0,39

Raba električne energije gospodinjstev

22.401.320

16,92

Raba električne energije poslovni odjem in industrija

33.761.357

25,49

636.391

0,48

132.430.109

100,00

Raba energije v prometu

Javna razsvetljava
Skupna raba energije
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Deleži rabe energije v občini Sevnica
0,48%
25,49%
43,92%

16,92%

0,39% 2,15% 1,19%
Raba energije za ogrevanje gospodinjstev

7,18%

2,29%
Skupne kotlovnice ZP

Raba toplotne energije podjetja

Občinske stavbe

Državne ustanove ZP

Raba energije v prometu

Raba električne energije gospodinjstev

Raba električne energije poslovni odjem in industrija

Javna razsvetljava

Grafikon2.5: Prikaz deležev rabe energije v občini Sevnica.
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3. PRIKAZ OBMOČJA OSKRBE S SISTEMI DALJINSKEGA OGREVANJA IN ZEMELJSKEGA PLINA
Daljinsko ogrevanje je sistem ogrevanja, pri katerem se toplota proizvaja v posebnem energetskem
objektu - kotlarni. Do posameznih odjemalcev toplote se le ta dovaja po vročevodnem ali toplovodnem
omrežju. Predaja toplote iz omrežja v objekt poteka v toplotni postaji. Naprave, ki so v toplotnih
postajah, so v lasti lastnikov stanovanj. O njihovem vzdrževanju in obnovi odločajo lastniki stanovanj.
Za upravljanje toplotnih postaj skrbijo lastniki ali upravljavci objektov v njihovem imenu.
Prednosti daljinskega ogrevanja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

velika zanesljivost oskrbe;
varno obratovanje in enostavno vzdrževanje;
strokovno nadziranje in upravljanje;
optimalna uporaba vložene energije;
pri odjemalcih ni kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi;
prihranek prostora - ni potrebna kotlarna;
manjši investicijski stroški (toplotna postaja je občutno cenejša od kotlarne);
manjši stroški oskrbe (kotlarna večje moči mora imeti usposobljene strojnike kotlov);
prijaznejše do okolja, emisija dimnih plinov je nadzorovana;
udobnejši način ogrevanja.

Na območju občine Sevnica je na plinovodno omrežje priključenih 659 uporabnikov. Število
priključenih se v zadnjih letih ni bistveno spremenil.
Na območju mesta Sevnica je zgrajeno plinovodno omrežje v dolžini 37.567 m. plinovodno omrežje je
dimenzij od DN 30 do DN 200 mm (material PE 110). poleg tega, je iz jekla zgrajenega še 875 m
plinovoda.
V letu 2021 je bilo na plinovod priključenih 659 odjemnikov. Poraba pa je bila 19.797,023 MWh.

Slika 3.1: Prikaz Plinovodnega omrežja z rumeno v občini Sevnica
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4. SKUPNE PROIZVEDENE EMISIJE
V tej točki so prikazane vse emisije proizvedene pri rabi:
•
•
•
•
•
•
•
•

toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode gospodinjstev;
toplotna energija skupnih kotlovnic na zemeljski plin in preostalih javnih stavb;
toplotne energije za poslovni odjem in industrija;
toplotne energije za ogrevanje občinskih stavb;
energije za javni promet;
električne energije gospodinjstev;
električne energije za poslovni odjem in industrijo;
rabi električne energije za namen javne razsvetljave.

Skupaj se v občini Sevnica letno proizvede na podlagi anket in analiz 132.033,1 MWh primarne
energije. Največji delež emisij predstavljajo CO2 izpusti, prav tako je visok delež CO.

Emisije (kg/a)

Skupne emisije v občini Sevnica
100.000,0
90.000,0
80.000,0
70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
CO2 kg/TJ*100

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Prah kg/TJ

Grafikon 4.1: Skupne emisije v občini Sevnica
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Deleži proizvedenih emisij v (kg/TJ)
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
ZP skupne
Skupaj
kotlovnice
gospodinjst
in ostale
va
javne stabe
Emisije

56,20%

13,77%

Raba
toplotne
energije
podjetja

Občinske
stavbe

23,40%

2,44%

Raba
Raba
električne
energije v
energije
prometu gospodinjst
ev
0,01%

3,16%

Raba
energije
Javna
poslovni
razsvetljava
odjem in
industrija
0,93%

0,09%

Grafikon 4.2: Deleži proizvedenih emisij v (kg/TJ)
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5. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABA ENERGIJE
Šibke točke oskrbe in rabe energije so opredeljene na podlagi analize podatkov o oskrbi in rabi energije,
kjer so možna izboljšanja iz trenutnega stanja v pričakovano stanje. Pri oblikovanju izboljšav pa je
potrebno poleg dobre analize stanja poznati tudi stališča oziroma cilje občine na področju rabe in
oskrbe z energijo. Ti pa so naslednji:
• spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini;
•

večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini;

•

energetska sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine;

•

zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora;

•

zmanjšanje emisij;

•

spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih sistemov ( kot so sistemi
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin itd..) ;

•

v primeru, da obstaja v bližini plinovod ali toplovod daljinskega ogrevanja se teži k čim
večjemu številu priklopov na omrežje, tako za gospodinjstva, kakor za večje porabnike
energije.

5.1. STANOVANJSKI SEKTOR
Za ogrevanje stanovanj in pripravo TSV v občini Sevnica gospodinjstva največ uporabljajo lesno
biomaso 67,22 % in ELKO 18,32 %. Povprečna starost malih kurilnih naprav v občini Sevnica znaša 18,3
let. Do leta 2023 je potrebno zamenjati stare kurilne naprave za centralno ogrevanje, ki so bile vgrajene
do vključno leta 1995. Leta 2028 pa bo začela veljati prepoved uporabe kurilnih naprav, ki so starejše
od 20 let. Do leta 2030 je v občini Sevnica ocenjeno 30 % znižanje rabe energije za ogrevanje in pripravo
TSV ter 15 % znižanje rabe električne energije.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;

•

vgradnja energetsko učinkovitih kurilnih naprav;

•

vgradnja prezračevalnih naprav;

•

energetska prenova stavb;

•

novogradnja nizkoenergijskih objektov;

•

vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;

•

vgradnja energetsko učinkovitejših strojev in naprav;

•

osveščanje občanov o OVE in URE.
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Kazalnik:
Energent

Zemeljski
plin

ELKO

Biomasa

Trenutno
stanje

Delež malih kurilnih naprav (%)
Pričakovano
stanje

11,70 %

Cilj

6,0 %

18,32 %

5,0 %

67,22 %

70,0 %

Odmik

5,70 %

Obrazložitev
Rabo zemeljskega plina je
potrebno nadomestiti z OVE.

13,32 %

Porabo ELK-a je potrebno
zmanjšati, saj ekološkega vidika
najbolj obremenjuje okolje.

2,78 %

Rabo biomase je potrebno
povečati, saj je iz ekološkega
vidika čist energent.

UNP

0,25 %

0,0 %

0,25 %

Cilj je zmanjšanje letne porabe
UNP-a na 0. Rabo energije je
potrebno nadomestiti z
obnovljivimi viri energije.

TČ

2,51 %

19,0 %

16,49 %

Uporabo TČ je potrebno povečati
zaradi izkoriščanja toplote in s
tem razbremenitev ekologije.

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Raba
energije
(kWh/m2)

Pričakovano
stanje

95,00

Cilj

66,00

Odmik

28,00

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
energije pod 57 kWh/m2 v
stanovanjskem sektorju.

Specifična raba električne energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje

Raba EE
(kWh/m2)

Specifična raba energije za ogrevanje in TSV

36,93

Pričakovano
stanje

Cilj

33,24

Odmik

3,69

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne rabe
električne energije pod 33,24
kWh/m2 v stanovanjskem
sektorju.
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5.2. JAVNI SEKTOR
Za ogrevanje javnih stavb in pripravo TSV se v občini Sevnica največ uporablja kurilne naprave na ZP
50 % in lesna biomasa 33 %. Do leta 2030 je v občini Sevnica ocenjeno 35 % znižanje rabe energije za
ogrevanje in pripravo TSV ter 15 % znižanje rabe električne energije.
Predlogi za doseganje ciljev:
•
rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;
•

vgradnja energetsko učinkovitih kurilnih naprav;

•

vgradnja prezračevalnih naprav;

•

energetska prenova stavb;

•

energetski pregledi objektov

•

novogradnja nizkoenergijskih objektov;

•

vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave;

•

vgradnja energetsko učinkovitejših strojev in naprav;

•

osveščanje o OVE in URE.

Kurilne naprave (%)

Kazalnik:
Energent

Trenutno
stanje

Pričakovano
stanje

Cilj

Odmik

Obrazložitev

ELKO

11 %

0%

11 %

Porabo ELK-a je potrebno
zmanjšati, javni sektor mora biti
za vzgled ostalim porabnikom.

Biomasa

33 %

39 %

6%

Rabo biomase je potrebno
povečati, saj je z ekološkega
vidika čist energent.

ZP

TČ

50 %

6%

35 %

26 %

15 %

20 %

Rabo zemeljskega plina je
potrebno nadomestiti z OVE.

Uporabo TČ je potrebno
povečati zaradi izkoriščanja
toplote in s tem razbremenitev
ekologije.
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Specifična raba električne energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje

Pričakovano
stanje

Raba
električne
40,16
energije
(kWh/m2)
Kazalnik:

Odmik

34,13

6,02

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
električne energije pod 24,09
kWh/m2 v vseh javnih objektih.

Specifična raba energije za ogrevanje in TSV

Trenutno stanje
Raba
toplotne
energije
(kWh/m2)

Cilj

Pričakovano
stanje

93,89

Cilj

61,03

Odmik

Obrazložitev

32,86

Cilj je zmanjšanje letne porabe
toplotne energije pod 51,63
kWh/m2 v vseh javnih objektih.

5.3. PODJETJA
Šibke točke oskrbe smo podali za tiste poslovne subjekte, za katere smo izvedli anketiranje. V analizo
smo vključili podjetja in porabnike energije, ki imajo svoje poslovne prostore in imajo posebej
obravnavano porabo energije za storitveno dejavnost.
Predlogi za doseganje ciljev:
•

rabo fosilnih goriv nadomestiti z OVE;

•

posodobitve in optimizacija procesov;

•

učinkovita raba odpadne toplote;

•

energetski pregledi podjetij;

•

osveščanje gospodarskih subjektov o OVE in URE;

•

vključevanje energetskih upravljalcev.

Poraba energentov

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Poraba
ELKA
(GWh/a)

2,26

Pričakovano
stanje

Cilj

Odmik

0

2,26

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne porabe
ELK-a na 0! Rabo energije je
potrebno nadomestiti z
obnovljivimi viri energije.
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Specifična raba energije

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Raba
električne
energije
(GWh,a)

Pričakovano
stanje

34,40

Cilj

Odmik

30,00

4,40

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje letne rabe
električne energije s
posodobitvijo in optimizacijo
podjetij.

5.4. PROMET
Širitev podporne infrastrukture za električna vozila vpliva na odločitev občanov pri nakupu električnih
vozil. Ureditev goste mreže polnilnic bo omogočala enostavno in brezskrbno uporabo električnih
vozil. Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot trajnostne
mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja.
Predlogi za doseganje ciljev:
• širitev podporne infrastrukture za električna vozila;
•

električni mestni avtobus.

•

spodbujanje občanov k uporabi trajnostne oblike mobilnosti.

Mobilnost

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Število
električnih
polnilnic
Električni
mesti
avtobus
Število
kolesarskih
poti

5

0

2

Pričakovano
stanje

Cilj

Odmik

45

1

8

40

1

2

Obrazložitev
Cilj je zmanjšanje emisij v
prometu in povečanje električnih
polnilnic v občini.
Cilj je zmanjšanje emisij javnega
prometa v mestu.
Cilj je izboljšanje infrastrukture
za povečanje obsega
kolesarjenja v mestih in
njihovem zaledju.
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5.5. JAVNA RAZSVETLJAVA
Za leto 2021 je v občini Sevnica znašala raba električne energije za javno razsvetljavo 636,4 MWh, kar
znaša pri 17.651 prebivalcih 36,05 kWh na prebivalca. Do leta 2032 je v občini Sevnica je ocenjeno 10
% znižanje rabe energije za javno razsvetljavo.
Predlogi za doseganje ciljev:
•
•
•
•

zamenjava potratnih svetil z energetsko učinkovitejšimi;
posodobitev javne razsvetljave;
uporaba solarne cestne razsvetljave na območjih brez javne razsvetljave;
centralno nadzorni sistem za upravljanje in spremljanje rabe energije.

Kazalnik:
Trenutno
stanje
Por. el. na
prebivalca
(kWh/preb)

36,05

Raba električne energije za javno razsvetljavo
(kWh/preb.)
Pričakovano
stanje

Cilj

32,00

Odmik

4,05

Obrazložitev

Cilj je zamenjava potratnih svetil
in namestitev sodobnih svetil.
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6. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA UKREPOV URE IN OVE
Akcijski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje
programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi Občine in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi iz strani subvencioniranja določenih ukrepov. Dejavnosti povezane z učinkovito
rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v akcijskem načrtu določijo za prvih pet let po
sprejetju lokalnega energetskega koncepta. Za nadaljnjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki
predvidoma trajajo daljše obdobje. Akcijski načrt vsebuje tudi aktivnosti ki se izvajajo skozi celotno
obdobje veljavnosti lokalnega energetskega koncepta.
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Preglednica 6.1: Terminski plan izvajanja projektov in ukrepov.
Zap. Aktivnosti
št.
1.
Izdelava lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica
2.

Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje Lek-a

3.
4.

Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje s področja URE in
OVE.
Širitev polnilnic za električna vozila.

5.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport (e-kombi/e-avtobus).

6.

Spodbujanje porabnikov energije k priključitvi na plinovodno omrežje.

7.
8.

Izobraževanje strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih šolah in
ostalih javnih zavodih.
Širitev plinovodnega omrežja.

9.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

10.
11.

Zamenjava starejših ogrevalnih naprav z učinkovitejšimi v javnih stavbah in
prehod na OVE.
Navodila temperaturnega udobja v javnih zavodih.

12.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih stavbah.

13
14.

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov
Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov

15.

Izdelava energetskih izkaznic

16.
17.

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo ob
vsaki novogradnji v javnem sektorju
Osveščanje in motiviranje občanov k uporabi javnega prometa

18.

Širitev kolesarskih poti in povezav

19.

Širitev peš poti

20.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z OVE in URE.

21.

Širitev in posodobitev sistema za izposojo (el.)koles

22.

Analiza statične ustreznosti stare OŠ Ana Gale

23.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Blanca

24.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Boštanj

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2022-2032
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Zap.
št.
25.

Aktivnosti

26.

Analiza statične ustreznosti OŠ Krmelj – stara šola

27.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Sava Kladnika

28.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Milana Majcna

29.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Tržišče - nova šola

30.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Loka pri zidanem mostu

31.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika, Studenec

32.

Ukrepi OVE in URE v Glasbeni Šoli Sevnica

33.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Ciciban Sevnica

34.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja OŠ Ana Gale

35.

Ukrepi OVE in URE v Knjižnica Sevnica

36.

Ukrepi OVE in URE v Občinski stavbi

37.

Ukrepi OVE in URE v KŠTM Sevnica

38.

Ukrepi OVE in URE v Športni dvorani Sevnica

39.

Ukrepi OVE in URE v Športnem domu Sevnica

40.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Krmelj

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2022-2032

Novogradnja OŠ Krmelj
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7. POVZETEK MOŽNOSTI UČINKOVITEJŠE RABE ENERGIJE UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE
7.1. UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Analizo možnosti učinkovite rabe energije v občini Sevnica smo izdelali po naslednjih skupinah
porabnikov:
• stanovanjski sektor,
• javni sektor,
• podjetja in storitveni sektor,
• promet in
• javna razsvetljava.
7.1.1. Stanovanjski sektor
Stavbe v občini porabijo približno 44 % energije in proizvedejo 56 % izpustov toplogrednih plinov.
Pretežni del te energije se porablja za zagotavljanje ustreznih bivalnih in delovnih pogojev ter pripravo
tople vode v stavbah.
Ocene kažejo, da je mogoče v stavbah z ekonomsko upravičenimi ukrepi prihraniti okoli 20 % energije.
Ti ukrepi obsegajo predvsem strožje zahteve glede toplotnih lastnosti ovoja stavb, energetsko
učinkovitejše sisteme za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, pripravo tople vode in razsvetljavo
prostorov ter izkoriščanje obnovljivih virov energije v stavbah.
Pretežni del energijskih prihrankov lahko dosežemo s prenovo starejših stavb in načina ogrevanja,
novogradnje, grajene po načelih skoraj nič energijske stavbe. Stavbe v občini so različnih oblik, starosti
in velikosti, od enodružinskih hiš do več stanovanjskih stavb, starih in tudi novih objektov. Skoraj vsem
pa je skupno, da porabijo ogromno energije in jih je zato drago vzdrževati. Naraščajoči stroški in vse
višja starost pa pomenita, da bo vedno več ljudi imelo težave pri plačevanju računov za energijo.
Za energijsko varčno hišo je zelo pomembno:
• da ima primerno izolirane zunanje stene,
• da je zgrajena iz materialov, ki imajo visoko toplotno odpornost,
• da je streha primerno izolirana,
• da ima napredno ogrevalno tehniko.
7.1.2. Javni sektor
V tem poglavju navajamo ukrepov, ki lahko pripomorejo k uspešnemu izvajanju energetskega
upravljanja v javnem sektorju. Učinkovitejša raba energije v javnih zgradbah pomeni predvsem
zniževanje stroškov energije (električne in toplotne pri izdelavi in izvedbi občinskega energetskega
koncepta je še posebej pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe
energije, predvideni in izvedeni v stavbah, ki so v lasti občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled
prebivalstvu pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah. Izkušnje, ki
jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom stanovanj.
7.1.3. Podjetja
Občina lahko subvencionira energetske preglede v podjetjih in s tem spodbuja učinkovitejšo rabo
energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih, kjer še nimajo energetskega
upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira energetsko upravljanje in postavi prioritetne
aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetju.
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7.1.4. Promet
Občina lahko na področju prometa ukrepa predvsem na zmanjšanju avtomobilskega prometa in
razvoju trajnostnega in učinkovitega primestnega oz. medkrajevnega prometa. Pri tem je potrebno
analizirati obstoječe stanje in s predlogi in ukrepi ozaveščati lokalno prebivalstvo, ter podatke, ki so
posredno povezani s politiko trajnostne mobilnosti (kolesarske steze, učinkovitost javnega transporta,
uporaba biogoriv itd.). Politika na sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot
trajnostne mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in
kolesarjenja.
Splošni ukrepi, k tej usmeritvi so:
• ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega načina transporta;
• širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem;
• širitev in urejanje kolesarskih poti;
• ustrezna cenovna politika parkirnine;
• možnost vpeljave avtobusov na gorivne celice oz. uvajanje novih tehnologij (biogoriva);
• brezplačni parkirni prostor za vozila na električni pogon itd;
• predlaga in organizira postavitev zadostno število elektro polnilnic za električna in hibridna
vozila.
7.1.5. Javna razsvetljava
Pri posodobitvah javne razsvetljave je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:
• določiti točno število cestnih svetilk in izdelati kataster v skladu z uredbo;
• zmanjšanje rabe električne energije na zahtevano raven po Uredbi;
• avtomatsko odkrivanje napak;
• daljinski nadzor in upravljanje;
• enostavna inštalacija, upravljanje in vzdrževanje;
• odprt sistem z možno uporabo opreme različnih proizvajalcev;
• nizka cena na svetilko.
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7.2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Obnovljivi viri energije (OVE) so viri, ki se nenehno obnavljajo, so okolju prijazni in naravni. OVE
nastajajo s stalnimi naravnimi procesi, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok, fotosinteza, bibavica
in zemeljski toplotni tokovi. OVE izkoriščamo za potrebe električne, toplotne energije ter kot goriva v
prometu. Prednost obnovljivih energetskih virov je ekološka sprejemljivost, saj je emisijski cikel
sproščanja in sprejemanja snovi zaključen.
Potencialni obnovljivih virov:
• biomasa;
• sončna energija;
• hidroenergija;
• vetrna energija;
• geotermalna energija;
• toplote okolja;
• bioplin
7.2.1. Lesna biomasa
Občina Sevnica ima površine 27.217 ha, od tega je kar 16.101 ha gozda, kar je 59,2% pokritost z
gozdom. Torej se lahko oceni, da je občina Sevnica med bolj gozdnatimi slovenskimi občinami in je po
gozdarskih kazalcih ocenjena z 5 v lestvici od 1 do 5.

Slika 7.1: Gozdnatost Slovenije
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7.2.2. Sončna energija
Celotni potencial sončnega sevanja za Slovenijo znaša več kot 300-kratnik porabe primarne energije.
Danes izkoriščamo manj kot 3 % ocenjenega tehničnega potenciala.
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V
povprečju je npr. za 10 % višji od Nemčije. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko
in najmanj osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh vpadle
sončne energije na m2 horizontalne površine. Občina Sevnica pa ima nekoliko več vpadle sončne
energije (1.150–1.250 kWh). Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika.

Slika 7.2: Prikaz jakosti sončnega obsevanja izraženo v kWh/m2.

Sončna energija predstavlja praktično neizčrpen vir energije, v zgradbah pa ga lahko izkoriščamo na tri
načine:
• pasivno - solarni sistemi za ogrevanje in osvetljevanje prostorov;
• aktivno - sončni kolektorji za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov;
• s fotovoltaiko - sončne celice za proizvodnjo električne energije.

Slika 7.3: Prikazuje lokacije instaliranih sončnih elektrarn v občini Sevnica.
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7.2.3. Hidroenergija
Hidro-energijo na območju občine proizvaja reka Sava, kjer sta postavljeni dve hidro-elektrarni – HE
Boštanj ter HE Arto-Blanca.
HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 32,5 MW. Je
pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s,
s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 109 GWh.

Slika 7.4: HE Boštanj;

HE Arto - Blanca je tretja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 39,12 MW.
Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500
m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 148 GWh.

Slika 7.5: HE Arto – Blanca
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Slika 7.6: Najpomembnejši vodotoki v Občini Sevnica

Bi pa bilo smiselno preučiti potencial tako imenovanih mikro hidroelektrarn, ki se lahko postavijo na
manjše vodotoke in proizvajajo električno energijo določenem območju oz. skupnosti ali celo
posamezniku v okolici za to primernega vodotoka.

7.2.4. Vetrna energija
Ključna prednost vetrnih elektrarn (VE) je, da izkoriščajo naravno energijo vetra za proizvodnjo
električne energije in pri tem ne proizvajajo toplogrednih plinov, odpadkov ali drugih nevarnih snovi.
Cilj VE je doseči optimalno izkoriščanje energije vetra ob upoštevanju okoljskih, družbenih, tehničnih
in ekonomskih dejavnikov na posamični lokaciji vetrne elektrarne.
Proizvodnja elektrike z VE ima naslednje pozitivne učinke in vplive:
• za proizvodnjo elektrike VE ne potrebujejo goriva;
• VE predstavljajo čist vir energije, brez emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v okolje;
• VE ne proizvajajo odpadkov;
• enostavna tehnologija pretvorbe energije vetra v električno energijo;
• dolga življenjska doba (približno 25 let) ;
• različne možnosti delovanja glede na vetrovne razmere;
• hitra in enostavna razgradnja po poteku življenjske dobo.

Slika 7.7: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 v občini
Sevnica
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7.2.5. Geotermalna energija
Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno energijo na:
• hidrogeotermalno energijo – geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov;
• petrogeotermalno energijo – geotermalna energija mase kamnin.
Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5.467 GWh oz. 301 GWh proizvedene
električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno nižji in nesorazmerno porazdeljen po
državi. Največji odkrit potencial za izkoriščanje geotermalne energije je prav gotovo v Pomurju v tako
imenovanem Panonskem bazenu, kar je vidno na slikah 46 in 47, saj je v Pomurju veliko število
vrelcev tople vode.
V Sloveniji se največ uporabljajo nizkotemperaturni viri geotermalne energije. Največ raziskav je bilo
narejenih v severovzhodnem delu Slovenije. Na sliki 47 so prikazane geotermično perspektivne regije
v Sloveniji:
• Panonski bazen s površino 1.300 km2. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto več kot 100 L/s
nizko mineralizirane termalne vode s temperaturo 40 °C – 70 °C.
• Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez
250 L/s vode s temperaturo 18,5 °C – 48 °C.
• Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je čez 150
L/s vode s temperaturo 21 °C – 43 °C.
• Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 240 L/s vode s
temperaturo 15 °C – 64 °C.
• Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je okrog 150 L/s vode s
temperaturo 18 °C – 30 °C.

Slika 7.8: Prikazuje geotermično karto Slovenije.
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7.2.6. Ogrevanje s toplotno črpalko
Toplotne črpalke izkoriščajo za svoje delovanje toploto okolice, toploto zraka, podtalne in površinske
vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, pa tudi odpadno toploto tehnoloških procesov,
ki jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode.
Delovanje toplotne črpalke temelji na načelu odvzemanja toplote okolici na nižji temperaturni ravni in
njenem oddajanju v sistem ogrevanja na višji temperaturni ravni. Gre za krožni proces, v katerem
delovni medij toplotne črpalke v uparjalniku odvzame toploto okolici in se pri tem upari. Zaradi dela,
dovedenega s kompresorjem, se mediju nato povečata temperatura in tlak, v kondenzatorju pa se
medij ponovno utekočini in pri tem odda toploto v sistem ogrevanja. Pred ponovnim vstopom v
uparjalnik potuje medij še skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na začetni tlak. Delovanje takšne
toplotne črpalke, imenujejo tudi kompresorska, kjer moramo kompresorju dovajati pogonsko energijo.
Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom imenujemo grelno število. Toplotne črpalke
običajno dosegajo letna grelna števila do 3.5, kar pomeni, da lahko na 1 KWh vložene energije
pridobimo 3.5 KWh toplotne energije. Sodobnejše toplotne črpalke dosegajo letno grelno število tudi
do 6. Tehnologija se še naprej razvija, kar pomeni, da se bo učinkovitost v prihodnje še povečevala.
Pomembnejši napotki za uporabo in izbiro toplotne črpalke:
• lega zgradbe in razporeditev in kapaciteta ogrevalnih teles;
• natančna določitev toplotnih potreb zgradbe;
• določitev potreb po topli sanitarni vodi;
• uporaba nizkotemperaturnih sistemov;
• izdelana tehnična dokumentacija in kakovostna izvedba;
• strokovna ocena razpoložljivosti in izbira tipa toplotne črpalke;
• pregled ustreznosti zemljišča in določitev mikrolokacije TČ;
• predhodna pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za uporabo.
Toplotne črpalke za svoje delovanje lahko izkoriščajo različne medije in jih glede na to razvrščamo v tri
skupine:
• zemlja – voda;
• voda – voda;
• zrak – voda.
7.2.7. Potencial izrabe biogoriv
Bioplin nastaja v procesu predelave bakterij pod anaerobnimi pogoji. Te razgradijo organski material
do končnih produktov, od teh pa največji delež predstavljata ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).
Delež metana je med 50–70 %, ogljikovega dioksida pa med 30–40 %, poleg tega pa še žveplovodik,
amoniak in dušik.
Bioplin se lahko uporablja na kraju samem ali pa ga uporabimo kot pogonsko gorivo v motorjih z
notranjim izgorevanjem. Pridobiva se ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov (fekalij domačih
živali, poljedelskih odpadkov, gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških
odpadkov ter ostankov košnje). Poleg gnojevke vse bolj uporabljajo tudi odpadke iz kmetijstva,
gostinstva in živilsko-predelovalne industrije. Odpadno blato je zelo primerno za gnojenje njiv in
travnikov.
Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:
• odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
• organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
• biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
• biorazgradljivi odpadki industrije,
• odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.
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Preglednica 7.1: Prikazuje število gospodarstev in živali na območju občine Sevnice (LETO 2000 IN 2010).

2010

Govedo
Krave
Krave molznice
Krave dojilje
Prašiči
Prašiči v pitanju
Perutnina
Kokoši nesnice
Pitovni piščanci
Lihoprsti kopitarji
Drobnica
Kunci
Čebelje družine
(VIR: SURS)

2020

Število
Število kmetijskih Število
Število kmetijskih
živali
gospodarstev
živali
gospodarstev
8.268
819
9.010
663
2.843
611
2.677
478
1.394
165
1.196
78
1.449
466
1.481
400
2.901
482
1.507
166
1.517
382
1.265
157
27.070
710
14.841
538
22.266
691
10.036
529
z
46
2.399
19
317
123
239
98
2.752
202
2.097
158
2.669
258
467
89
z
z
1.538
50

Preglednica 7.2: Prikazuje število gospodarstev v
letu 2010 in 2020.

Preglednica 7.3: Prikazuje število živali v letu 2010 in
2020.

Iz podatkov prikazanih v zgornjih preglednicah je razvidno da je v občini razvita živinoreja posebno pa
je stabilna govedoreja. Iz tega naslova je smiselno tudi izkoriščati potencial bioplina in pa toploto od
hlajenja mleka.
Javno komunalno podjetje Sevnica je vodilni partner projekta »Olje nekoliko drugače«. Projekt je bil s
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si, potrjen kot ena
izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Projekt
»Olje nekoliko drugače# je bil namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in naravnih virov z
odpadnim jedilnim oljem in demonstriranju možnosti njegove trajnostne ponovne uporabe
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8. OKVIRNE FINANČNE OBVEZNOSTI LEK ZA OBČINSKI PRORAČUN
Finančna sredstva za izvajanje akcijskega načrta lahko izhajajo iz različnih virov: občinski proračun,
občinske in državne subvencije, energetsko pogodbeništvo, javno zasebno partnerstvo, krediti, itd. Za
lokalne skupnosti sta najprimernejši možnosti nepovratna sredstva v obliki javnih razpisov ali pozivov.
Za občane pa so najprimernejša sredstva, ki jih v obliki subvencij ali kreditov ponuja Eko-sklad. V
naslednji tabeli je podan finančni načrt izvajanja LEK Občine SEVNICA.
Tabela 8.1: Okvirni finančni načrt predlaganih ukrepov brez DDV

Predlog ukrepa

Vrednost
projekta (EUR)

Financiranje s
strani občine

Drugi viri
financiranja

Leto 2022
1.

Izvajanje lokalnega energetskega
koncepta Občine Sevnica

po pogodbi

100%

/

2.

Imenovanje energetskega upravitelja
za izvajanje Lek-a

po pogodbi

100%

/

Leto 2023
cca. 5.000 € na
Analiza statične ustreznosti objekta
študijo
3. stare OŠ Ana Gale (pogoj za nadaljne
(odvisno od
100%
ukrepe OVE in URE)
investicije
projekta)
cca. 5.000 € na
Analiza statične ustreznosti objekta OŠ
študijo
4. Krmelj – stara šola (pogoj za nadaljne
(odvisno od
100%
ukrepe OVE in URE)
investicije
projekta)
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2024-2026; 2029-2031)
5. Širitev polnilnic za električna vozila.
6.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport
(e-kombi/e-avtobus).

0%

0%

200.000€

80%

20%

Ni določeno

80%

20%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2024)
7.

Rekonstrukcija objekta ter novogradnja
3.500.000€
80%
OŠ Ana Gale
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2026)

8. Novogradnja OŠ Krmelj

5.000.000

80%

20%

20%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2028-2031)
9. Širitev plinovodnega omrežja.

Ni določeno

100%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2028)
Zamenjava starejših ogrevalnih naprav
10. z učinkovitejšimi v javnih stavbah in
Ni določeno
100%
prehod na OVE.

0%

0%
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Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2024)
cca. 5.000 € na
Izdelava študije izvedljivosti
študijo
alternativnih sistemov za oskrbo z
11.
(odvisno od
100%
energijo ob vsaki novogradnji v javnem
investicije
sektorju
projekta)
Širitev in posodobitev sistema za
12.
150.000€
40%
izposojo (el.)koles
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023-2026)
Postavitev sončnih elektrarn na strehe
13.
558.000€
40%
javnih objektov
Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2023; 2027; 2031)
14.

Izdelava razširjenih energetskih
pregledov javnih objektov

15. Izdelava energetskih izkaznic

0%

60%

60%

Ni določeno

100%

0%

Ni določeno

100%

0%

Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2032)
Spremljanje razpisov in priprava vlog za
16. subvencioniranje s področja URE in
OVE.

V okviru
energetskega
upravljanja
V okvirju
energetskega
upravljanja
V okvirju
energetskega
upravljanja
V okviru
energetskega
upravljanja
V okviru
energetskega
upravljanja

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

Ni določeno

80%

20%

Osveščanje in motiviranje občanov k
22.
uporabi javnega prometa

V okvirju
energetskega
upravljanja

100%

0%

23. Širitev kolesarskih poti in povezav

Ni določeno

80%

20%

24. Širitev peš poti

Ni določeno

80%

20%

8.000 €

100%

0%

26. Ukrepi OVE in URE v OŠ Blanca

91.500€

80%

20%

27. Ukrepi OVE in URE v OŠ Boštanj

730.000€

80%

20%

28. Ukrepi OVE in URE v OŠ Sava Kladnika

510.000€

80%

20%

17.

Spodbujanje porabnikov energije k
priključitvi na plinovodno omrežje.

Izobraževanje strokovno-tehničnega
18. kadra in učencev na osnovnih šolah in
ostalih javnih zavodih.
19.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v
javnih stavbah.

20.

Navodila temperaturnega udobja v
javnih zavodih.

21.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih
stavbah.

25.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z
OVE in URE.
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Aktivnosti, ki se izvajajo več let (2022-2032)
29. Ukrepi OVE in URE v OŠ Milana Majcna

366.000€

80%

20%

30.

Ukrepi OVE in URE v OŠ Tržišče - nova
šola

62.000€

80%

20%

31.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika,
Loka pri zidanem mostu

388.000€

80%

20%

32.

Ukrepi OVE in URE v POŠ Sava Kladnika,
Studenec

37.500€

80%

20%

33.

Ukrepi OVE in URE v Glasbeni Šoli
Sevnica

51.000€

80%

20%

34.

Ukrepi OVE in URE v vrtcu Ciciban
Sevnica

92.000€

80%

20%

35. Ukrepi OVE in URE v Knjižnica Sevnica

127.000€

80%

20%

36. Ukrepi OVE in URE v Občinski stavbi

350.650€

80%

20%

37. Ukrepi OVE in URE v KŠTM Sevnica

42.500€

80%

20%

453.000€

80%

20%

414.000€

80%

20%

77.000€

80%

20%

Ukrepi OVE in URE v Športni dvorani
Sevnica
Ukrepi OVE in URE v Športnem domu
39.
Sevnica
38.

40. Ukrepi OVE in URE v vrtcu Krmelj
SKUPAJ

13.223.150

Tabela 8.2: Okvirni finančni načrt predlaganih ukrepov za obdobje 2022 - 2032

LETO
2022
2023
2024-2026; 2029-2031
2022-2024
2022-2026
2028-2031
2023-2028
2023-2024
2023-2026
2023; 2027; 2031
2022-2032
SKUPAJ

VREDNOST PROJEKTA
(EUR)
/
10.000
200.000
3.500.000
5.000.000
/
/
155.000
558.000
/
3.800.150
13.223.150

FINANCIRANJE S
STRANI OBČINE (EUR)
/
10.000
160.000
2.800.000
4.000.000
/
/
124.000
446.400
/
3.040.120
10.580.520

DRUGI VIRI
FINANCIRANJA (EUR)
/
0
40.000
700.000
1.000.000
/
/
31.000
111.600
/
760.030
2.642.630
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UVOD
Zadnja leta so po vsem svetu prinesla povečanje zavest o našem okolju in o njegovi ohranitvi. Vse več
znanstvenikov je začelo opozarjati na realnost katastrofalnih posledic večanja izpustov emisij toplogrednih
plinov in pomen njihovega znižanja na pred industrijsko raven. Podkrepljeni z znanstvenimi članki in
raziskavami so uspeli, počasi a vendar le, spreminjati zavest politike, da je ta začela intenzivneje povečevati
s svojo vlogo k mitigaciji podnebnih sprememb.

Slika 1.1: projekcije globalnih emisij toplogrednih plinov
(Vir: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93453063)

V bližnji preteklosti je bilo na globalni ravni doseženih kar nekaj odmevnejših dogovorov, ki potrjujejo
pripravljenost k aktivnemu pristopu reševanja okoljske problematike. Med njimi najbolj odmevata leta 1997
sprejet Kjotski protokol in seveda Pariški sporazum sprejet leta 2016.
Evropska Unija, kot ena najbolj okoljsko usmerjenih političnih in ekonomskih tvorb se je zavezala, da bo do
leta 2030 zmanjšala svoje emisije za vsaj 55%. Do leta 2050 pa naj bi postala Evropa prva podnebno nevtralna
celina.
Ker se EU oz. njena izvršna veja, Evropska komisija, zaveda, da med njenimi članicami obstajajo razlike, kar
se tiče možnih ukrepov in z njimi povezanimi cilji, je bila leta 2008 v Evropi ustanovljena tako imenovana
konvencija županov (konvencijazupanov.eu). Kot je zapisano na uradni spletni strani, je namen konvencije
zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju
podnebnih sprememb in energije. Pobuda danes združuje preko 7.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz kar
57 držav. Te lahko koristijo prednosti svetovnega gibanja več interesnih skupin skupaj s tehnično in
metodološko podporo, ki jo ponujajo za to posebni uradi.
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Slika 1.2: Gibanje globalne površinske temperature
(vir: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93453063)

Zaradi izjemnega odziva lokalnih skupnosti v Evropi se od leta 2017 odpirajo tudi regionalne pisarne
Konvencije. Med njimi so bile odprte pisarne Konvencije v Severni ter Južni Ameriki, na Karibskem otočju ter
v jugovzhodni Aziji, na Kitajskem, v Indiji in na Japonskem.
Tudi občina Sevnica je 23. septembra leta 2021 pristopila h konvenciji županov. Namen pristopa je bil pričetek
izvajanja aktivnosti, ki bi pripomogle k blažitvi in prilagajanju spreminjajočim se klimatskim razmeram ter
spodbuda k trajnostnem razvoju občine. Prvi korak je izdelava SECAP-a oz. Sustainable Energy and Climate
Action Plan. Ta je bil izdelan vzporedno z izdelavo novega strateškega dokumenta lokalni energetski koncept
- LEK. V njem so bili zajeti viri emisij toplogrednih plinov v občini Sevnica ter vrsta ukrepov, s pomočjo katerih
je občina pristopila k mitigaciji podnebnim spremembam z vidika trajnostne energije. Občina je s tem
nakazala svojo nadaljnjo pripravljenost k nižanju svojega ogljičnega odtisa ter doprinosu zavezam EU.
Občina je z izdelavo SECAP-a izvedla osnovni popis emisij na podlagi katerega je lahko določila prilagoditvene
ukrepe ter ukrepe za blažitev posledic globalnega segrevanja. Prav tako je bila narejena analiza virov emisij
glede na posamezne sektorje in temu primerno so bili postavljeni ukrepi za mitigacijo. Občina je prav tako
določila način spremljanja učinkovitosti izvedenih ter izvajajočih se ukrepov. Tako so bili postavljeni temelji k
doseganju glavnega cilja, ki je vzpostavitev brezogljične družbe in k pridružitvi preko 7000 lokalnih in
regionalnih oblasti, ki skupaj strmijo k lepši prihodnosti.
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Uporabljene kratice
V tem SECAP-u smo uporabljali sledeče kratice:
AN URE
akcijski načrt za energetsko učinkovitost
AN OVE
akcijski načrt za obnovljive vire energije
AN sNES
akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe
EU
Evropska unija
EZ-1
Energetski zakon
PURES
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah
RS
Republika Slovenija
EPBD
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb
MZI
Ministrstvo za infrastrukturo
OP PM10
Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci velikosti manj kot
10 mikrometra
DDV
davek na dodano vrednost
DOLB
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso
ELKO
ekstra lahko kurilno olje
JR
javna razsvetljava
PM
trdni delci
LB
lesna biomasa
LEA
lokalna energetska agencija
LEK
lokalni energetski koncept
LN
lokacijski načrt
MZI
Ministrstvo za infrastrukturo
MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
OPN
občinski prostorski načrt
OPPN
občinski podrobni prostorski načrt
OVE
obnovljivi viri energije
SECAP
Sustainable Energy and Climate Action Plan – akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje
SODO
sistemski operater distribucijskega omrežja
SOPO
sistemski operater prenosnega omrežja
SPTE
soproizvodnja toplotne in električne energije
SSE
sprejemniki sončne energije
HE
hidro elektrarna
SURS
Statistični urad Republike Slovenije
TGP
toplogredni plini
TČ
toplotna črpalka
UNP
utekočinjen naftni plin
URE
učinkovita raba energije
OVE
obnovljivi viri energije
ZP
zemeljski plin
CNG
stisnjen zemeljski plin
LPG
utekočinjen naftni plin
Prm
prostorninski meter (merska enota, ki se uporablja za zložena drva)
Sm3
Standardni kubični meter (količinska mera za plin)
TSV
topla sanitarna voda
EE
električna energija
ZO
zagotovljen odkup
OP
obratovalna podpora
NDRS
nespremenljivi del referenčnih stroškov
SDRS
spremenljivi del referenčnih stroškov
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Definicija izrazov
Za lažje razumevanje tega lokalnega energetskega koncepta podajamo definicije sledečih izrazov:
• Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (v nadaljevanju SECAP - Sustainable
Energy and Climate Action Plan) je koncept akcijskega načrta lokalne skupnosti ali več lokalnih
skupnosti na področju energije in podnebje, ki analizira trenutno energijsko in podnebno stanje v
skupnosti, analizira grožnje podnebnih sprememb in navaja ukrepe za mitigacijo podnebnim
spremembam.
• Akcijski načrt za trajnostno energijo oz. Sustainable Energy Action Plan (v nadaljevanju SEAP)
• Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več lokalnih
skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov bodoče oskrbe z energijo vključuje
tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo
obnovljivih virov energije. Izraz »lokalni energetski koncept« je uvedel energetski zakon, sicer je pa
to sinonim za izraz »občinska energetska zasnova«, ki se prav tako uporablja. V nadaljevanju besedila
bo uporabljen izraz »lokalni energetski koncept«.
• Akcijski načrt je načrt aktivnosti lokalne skupnosti na področjih URE in izrabe OVE za obdobje
veljavnosti SECAP-a. Vsebuje načrt aktivnosti, terminski načrt ter finančni načrt. V načrtu aktivnosti
se na kratko opredeli posamezna aktivnost, ter odgovorni za izvedbo. V finančnem načrtu se opredeli
načrt financiranja posamezne aktivnosti. V terminskem načrtu se časovno opredeli izvajanje
posamezne aktivnosti.
• Lokalna energetska agencija (v nadaljevanju LEA) je pravna oseba, ki je zadolžena za promocijo in
pospeševanje izboljševanja energetske učinkovitosti ter uvajanja obnovljivih virov energije na
določenem zaokroženem območju.
• Raba energije pomeni pridobivanje, pretvorbo, prenos in distribucijo ter uporabo vseh vrst energije.
• Obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna
energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav
za čiščenje odplak in bioplin).
• Biomasa: pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot
organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino biomase uvrščamo: les in lesne
ostanke (lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, odpadke prehrambne industrije, živalske in človeške
odpadke, ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev itd.. V tem
pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.
• Lesna biomasa: k lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke (vejevje, krošnje, debla majhnih premerov
ter manj kakovosten les, ki ni primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo), ostanke pri industrijski
predelavi lesa (žaganje, krajniki, lubje, prah itd.) in kemično neobdelan les (produkti kmetijske
dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter že uporabljen les in njegovi izdelki).
• Daljinska toplota: je centralno, v toplarni, sistemu soproizvodnje toplote in električne energije ali kot
odpadna toplota v industrijskem procesu proizvedena toplota. Daljinska toplota je porabnikom
dostopna preko omrežja daljinskega ogrevanja.
• Kotlovnica: je prostor, v katerem so nameščeni kotli, namenjeni proizvodnji toplote za potrebe
oskrbe stavbe ali sklopa bližnjih stavb s toploto.
• Primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti energije
v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo.
• Sekundarna energija: je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne energije (na primer,
električna energija iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi.
• Končna energija*: je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu.
• Koristna energija: je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, na primer toplota na električni
kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno.
• Soproizvodnja toplote in električne energije ali kogeneracija: kogeneracijski sistemi so sistemi, ki
pridobivajo iz istega primernega energetskega vira hkrati električno in toplotno energijo. Za te
sisteme je značilen visok izkoristek.
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Toplogredni plini: so plini, ki preprečujejo sevanje toplote iz Zemlje v vesolje in zato povzročajo
segrevanje ozračja in s tem učinek tople grede. Toplogredni plin je na primer ogljikov dioksid (CO2).
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo (v nadaljevanju študija
izvedljivost): je strokovna podlaga za investicijsko odločitev, ki obsega preverjanje različnih variant
naložbe v idejni fazi, vrednotenje stroškovnih in naložbenih kazalnikov, kazalnikov učinkovite rabe
energije ter predlogov najboljše variante. Namenjena je podrobnejši preučitvi izvedljivosti večjih
projektov oskrbe z energijo oziroma učinkovite rabe energije s tehnološkega, ekonomskega,
okoljevarstvenega in finančnega vidika. S kakovostno investicijsko dokumentacijo se zmanjšujejo
tveganja, sicer nujno povezana z investicijskimi projekti, ter omogočajo vlagateljem kapitala in
kreditodajalcem, da enakopravno vrednotijo različne investicijske projekte.
Energetski pregled je sistematičen postopek za ugotavljanje rabe energije stavbe ali skupine javnih
stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali javnih storitev,
s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo ter pripravi poročilo o
ugotovitvah.
Energijski račun: predstavlja stroške rabe energentov za ogrevanje gospodinjstev v določenem
časovnem obdobju.
Temperaturni primanjkljaj je definiran kot produkt časa ogrevanja z razliko temperatur med
notranjostjo zgradbe (po dogovoru je to 20°C) in zunanjim zrakom. Trajanje je po dogovoru omejeno
na dni, ko je zunanja temperatura (prag) nižja od 12°C. Za določen kraj se torej vzame povprečno
zunanjo temperaturo v času ogrevalne sezone in se jo odšteje od dogovorjenih 20°C ter se jo
pomnožimo s številom ogrevalnih dni. Pogosto se uporablja tudi izraz »stopinjski dnevi« namesto
temperaturni primanjkljaj.
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PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA
Glavni viri podatkov v tem poglavju so: spletna stran Občine Sevnica, SURS, GURS, razen za dele za katere je
vir posebej naveden.
Občina Sevnica je del posavske statistične regije. Meri 272 km 2. Po površini se med slovenskimi občinami
uvršča na 12. mesto.
GEOGRAFSKI POLOŽAJ:
• ravninski del ob rekah Save in Mirne, kjer je tudi najvišja gostota poselitve,
• pretežno gričevnat in hribovit svet do višine 950 m,
• severni in južni del zajema srednje gorat svet z nizkim hribovjem in zarezanimi dolinami, - najvišja
razgledna točka je Lisca na 948 m,
• povezava do avtoceste za - smer Ljubljana do Krškega znaša 25 kilometrov, do Drnovega za smer
Zagreb 25 kilometrov, do Celja za smer Maribor pa 45 kilometrov, - osrednje poselitveno jedro
predstavlja mesto Sevnica z Boštanjem.

Slika 2.1: Lokacija občine Sevnica v Sloveniji

(VIR: sl.wikipedia.org)

MEJE OBČINE SEVNICA:
Dolžina meje občine Sevnica znaša 127,176 km in meji na 8 sosednjih občin:
• na severu občini Laško in Šentjur pri Celju,
• na jugu občini Škocjan in Mokronog-Trebelno,
• na vzhodu občina Krško ter
• na zahodu občine Šentrupert, Radeče in Litija
(Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/149, junij 2022).
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Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini naslednjo sliko:
Sredi leta 2020 je imela občina približno 17.730 prebivalcev (približno 9.160 moških in 8.570 žensk). Po številu
prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 24. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine
je živelo povprečno 65 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104
prebivalci na km2).
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v
tem letu negativen, znašal je -5,1 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od
števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal
je 5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,3
(v Sloveniji 6,2).
Povprečna starost občanov je bila 44,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,6 let).
Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 151 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je
bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 136).
Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.
Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih
občinah, razen v treh (Dobrovnik/Dobronak, Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V
občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot
takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.
V občini je v letu 2020 delovalo 8 vrtcev, obiskovalo pa jih je 711 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari
od 1–5 let, jih je bilo 82 % ključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81 %). V tamkajšnjih
osnovnih šolah se je v šolskem letu 2020/2021 izobraževalo približno 1.500 učencev. Različne srednje šole je
obiskovalo okoli 610 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 37 študentov in 8 diplomantov; v celotni
Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 7 diplomantov.
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 67 %
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %).
Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za
približno 12 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 % nižja.
Med 1.000 prebivalci občine jih je 584 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let.
V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 313 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 42 kg manj
kot v celotni Sloveniji (Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Municip/Index/149, junij 2022).
Na območju Občine Sevnica so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status
ožjih delov Občine Sevnica so določeni s statutom Občine Sevnica in odlokom Občine Sevnica.
Imena in območja krajevnih skupnosti so:
• Krajevna skupnost Blanca: Blanca, Čanje, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad
Blanco, Selce nad Blanco;
• Krajevna skupnost Boštanj: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec,
Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna,
Šmarčna, Vrh pri Boštanju;
• Krajevna skupnost Krmelj: Gabrijele, Goveji Dol, Hinjce, Krmelj;
• Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu: Breg, Čelovnik, Loka pri Zidanem Mostu, Okroglice,
Račica, Radež, Razbor, Slap, Šentjur na Polju, Žirovnica;
• Krajevna skupnost Primož: Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje
Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu;
• Krajevna skupnost Sevnica: Drožanje, Gornje Brezovo, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo,
Orešje nad Sevnico, Pečje, Podgorica, Prešna Loka, Sevnica, Žigrski Vrh, Žurkov Dol;
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Krajevna skupnost Studenec: Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Osredek pri Hubajnici, Ponikve pri
Studencu, Rovišče pri Studencu, Studenec, Zavratec;
Krajevna skupnost Šentjanž: Birna vas, Budna vas, Cerovec, Hinje, Kal pri Krmelju, Kamenica,
Kamenško, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Leskovec v Podborštu, Osredek pri Krmelju, Podboršt,
Srednik, Svinjsko, Šentjanž, Štajngrob, Veliki Cirnik;
Krajevna skupnost Tržišče: Drušče, Jeperjek, Kaplja vas, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas,
Pijavice, Polje pri Tržišču, Skrovnik, Slančji Vrh, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Telče,
Telčice, Tržišče, Trščina, Vrhek, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale;
Krajevna skupnost Zabukovje: Mrzla Planina, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje,
Zabukovje nad Sevnico (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-013509/statut-obcine-sevnica, junij, 2022).

V občini Sevnica je 116 naselij, ki so naslednja:
Apnenik pri Boštanju, Arto, Brezovo, Birna vas, Blanca, Boštanj, Breg, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik,
Češnjice, Dedna Gora, Dolenji Boštanj, Dolnje Brezovo, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Drožanje, Drušče,
Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Goveji Dol, Hinjce, Hinje, Hudo Brezje,
Jablanica, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kamenško, Kaplja vas, Kladje nad Blanco, Kladje pri
Krmelju, Koludrje, Kompolje, Konjsko, Krajna Brda, Križ, Krmelj, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina,
Leskovec v Podborštu, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Lončarjev Dol, Lukovec, Mala Hubajnica, Malkovec,
Metni Vrh, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Osredek pri Hubajnici,
Osredek pri Krmelju, Otavnik, Pavla vas, Pečje, Podgorica, Pijavice, Podboršt, Podgorje ob Sevnični, Podvrh,
Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Primož, Račica, Radež, Radna,
Razbor, Rogačice, Rovišče pri Studencu, Selce nad Blanco, Sevnica, Skrovnik, Slančji Vrh, Slap, Spodnje
Mladetiče, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjanž, Šentjur na Polju, Škovec, Šmarčna,
Štajngrob, Telče, Telčice, Trnovec, Trščina, Tržišče, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vranje, Vrh pri Boštanju,
Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zavratec, Zgornje Mladetiče, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žigrski Vrh,
Žirovnica, Žurkov Dol (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3509/statutobcine-sevnica, junij, 2022). (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-013509/statut-obcine-sevnica, junij, 2022).
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Podnebje
Podnebne značilnosti pomembno vplivajo na energijo, ki je potrebna za ogrevanje in hlajenje stavb.
Območje občine Sevnica leži v pasu zmerno celinskega podnebja, za katerega je značilno, da so:
• zime precej hladne, poletja pa precej vroča,
• povprečne oktobrske temperature so nižje ali enake od aprilskih,
• povprečne temperature najhladnejšega meseca so med 0°C in -3°C,
• povprečne temperature najtoplejšega meseca pa so med 15 in 20 °C,
• temperature se na vsaki 100 m višinske razlike znižajo za približno 0,6 stopinj Celzija.
Zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije ima gričevnat in nižinski svet na vzhodu in severovzhodu, ki je
odprt proti Panonski nižini, zato ga označujemo tudi kot subpanonsko. Zanj je značilen izrazitejši celinski
padavinski režim, z letno količino padavin med 1000 in 1200 mm.
Kljub temu, da je za subkontinentalni padavinski režim značilen višek padavin poleti, pa so poletja v tem
delu Slovenije zaradi relativno nizke količine padavin na robu sušnosti.
Ogrevalna sezona je v osrednjem poseljenem delu občine Sevnica v povprečju dolga med 225 in 235 dnevi
(VIR: ARSO, september 2020).

Slika 2.2: Povprečna letna temperatura zraka v obdobju 1981 – 2010
(Vir: ARSO, september 2022)
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2.1.1 Padavine
Na količino padavin vplivajo številni dejavniki. Orientacija in tip reliefa določata prostorsko porazdelitev
orografskih padavin, ki so v Sloveniji najbolj pogoste. Na privetrni strani orografskih pregrad pade običajno
več padavin kot na zavetrni strani. Tako so padavine odvisne od nadmorske višine in orientacije orografskih
pregrad.
Na izpostavljenih legah na višjih nadmorskih višinah so močni vetrovi pogosti. Ti vplivajo predvsem na delež
izmerjenih padavin. Posebej meritve snežnih padavin so v gorskem svetu zaradi močnih vetrov lahko močno
podcenjene.
Slovenija je zaradi lege v zmernih geografskih širinah in bližine morja sorazmerno dobro namočeno območje.
Razlike med posameznimi območji Slovenije pa so zaradi razgibanega reliefa in različne oddaljenosti od morja
zelo velike.
V splošnem višina padavin narašča od morja proti alpsko-dinarski pregradi in od tod proti vzhodu postopno
upada. Izrazita viška sta v Kamniško Savinjskih Alpah in na Pohorju. Takšna razporeditev padavin je posledica
pogostega dotoka vlažne in sorazmerno tople zračne mase od jugozahoda.
V povprečno namočenem letu v Sloveniji pade od 700 mm padavin v delu Prekmurja do več kot 3000 mm
padavin v Julijskih Alpah in še ponekod na alpsko-dinarski pregradi.
V Sloveniji razlikujemo več padavinskih režimov. Viški se tako v različnih delih države pojavljajo ob različnih
letnih časih. Za namočene dele zahodne Slovenije je značilen jesenski višek, proti vzhodu pa vse bolj narašča
poletni višek padavin, jesenski višek pa se spremeni v postopno upadanje padavin proti zimi.
Zima je povsod najmanj namočen letni čas. Poletne padavine so pogosto v obliki nalivov, v hladnem delu leta
pa prevladujejo orografske in ciklonalne padavine.
(VIR: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/description/precipitation/ , september , 2020)

Slika 2.3: Povprečna količina padavin v Sloveniji v obdobju od 1981 – 2010

(Vir: ARSO, september 2022)
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Za vzhod in jugovzhod države, kjer je zaznati vpliv celinskega podnebja (Murska Sobota, Krško, Novo mesto),
je značilno, da največ padavin pade med poletnimi plohami in nevihtami, najbolj suhi pa so zimski meseci.
Slovenija ima v povprečju dovolj padavin, vendar pa te niso porazdeljene enakomerno, tako da nas lahko
prizadenejo tako suše kot poplave. Seveda ni nujno, da vsak ekstremni dogodek povzroči škodo (poplave,
zemeljske plazove ali škodo na kmetijskih izdelkih). Za učinek padavin na škodo je pomembna tudi oblika
padavin in prilagojenost območja na večjo količino padavin. Zelo škodljivi obliki padavin sta toča in žled.
Obilno sneženje povzroča škodo v transportu. Debele plasti mokrega snega pa obremenijo konstrukcije in
lahko rušijo objekte (Vir: ARSO)

Sneg in megla
Višina novega snega in višina snežne odeje sta močno spremenljivi v prostoru in času, saj sta odvisni od
temperature zraka in količine padavin. Na splošno velja, da količina snega narašča z naraščajočo nadmorsko
višino zaradi vse nižje temperature zraka. Zaradi vpliva morja in alpsko-dinarske pregrade je običajno snega
na enaki nadmorski višini več v notranjosti Slovenije kakor na Primorskem.
Največ snega ima v povprečju visokogorje Julijskih Alp, na Kredarici v dolgoletnem povprečju na leto zapade
slabih 11 m snega. V Ljubljanski, Novomeški in Celjski kotlini letno povprečje znaša približno en meter, v nižjih
predelih Goriške in na Obali pa je sneg redek pojav, saj marsikatera zima mine brez sneženja in snežne odeje.
Sneženje je povsod najpogostejše v hladnem delu leta.
Mesec z največ novega snega je odvisen od nadmorske višine. V gorah lahko sneži v kateremkoli delu leta,
največ snežnih padavin pa beležimo marca in aprila. V alpskih dolinah je snega nekoliko manj, še manj pa po
nižinah v notranjosti države.
Po nižinah, kot so krškopoljska nižina, se lahko sneženje pojavlja od oktobra do maja, najpogostejše pa je od
decembra do februarja. Nad 1000 m je sneg običajen, skoraj vsakoletni pojav od novembra do aprila. Letni
potek povprečne višine snežne odeje je skladen z višino novega snega (Vir: ARSO,
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/podnebne_razmere_v_slov
eniji_71_00.pdf, september 2020).

Slika 2.4: Letna povprečna višina novega snega v obdobju 1981 – 2010

(Vir: ARSO, september 2022)
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Kakovost zraka
Zrak kot vir v količinskem smislu nima pomena, a zaradi velikih sprememb v kakovosti je vse bolj pomembna
dobrina.
V državah članicah Evropske skupnosti velja za področje okolja in varovanja zdravja ljudi na območju celotne
skupnosti enotna zakonodaja. Uredbe, ki urejajo področje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 9/11, 8/15 in
66/18) določajo mejne koncentracije onesnaževal. Ocenjevanje kakovosti zraka se izvaja predvsem na podlagi
izmerjenih koncentracij. Zaradi neugodnih vremenskih razmer za razredčevanje izpustov, lahko v slabo
prevetrenih kotlinah in dolinah že nižja gostota izpustov čezmerno onesnaži zrak.
Največjo skrb vzbujajo visoke ravni delcev PM10 v zraku, ki so predvsem posledica lokalnih izpustov malih
kurilnih naprav za ogrevanje gospodinjstev in izpustov iz prometa. Mala kurišča so k skupnim izpustom PM10
na ravni države v letu 2015 prispevale, kar 69 %.
Območja in poseljena območja se določijo z namenom, da se v njih upravlja s kakovostjo zraka. Uredba o
ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS 52/02) v členih od 6 do 10 določa
obveznosti glede merjenja koncentracij onesnaževal glede na raven koncentracije na posameznem območju
in režim zaščite oziroma izboljšanja kakovosti zraka na posameznih območjih. Na območjih, kjer je zrak
prekomerno onesnažen, mora država s sanacijskimi ukrepi doseči, da po določenem času raven
onesnaženosti doseže predpisane vrednosti, na ostalih območjih pa se stanje ne sme poslabšati. Zaradi
učinkovitejšega izvrševanja ukrepov za zaščito in izboljšanje kakovosti zraka je po navodilih EU primerno, da
so območja definirana po administrativnih mejah.
Slovenija je administrativno razdeljena na 210 občin. Površine občin in število prebivalcev v njih obsegajo
zelo velik razpon od najmanjših do največjih. Poleg tega bi bilo število območij preveliko, če bi bila občina eno
območje. Tudi število upravnih enot je preveliko za te namene, čeprav so bolj primerljive med seboj kot
občine. Manjše enote je zato potrebno združiti v večje. Zelo pripravna bi bila razmejitev po regijah, vendar te
še niso ustanovljene. Primerna delitev Slovenije so statistične regije.
V Sloveniji imamo 12 statističnih regij, oblikovanih za vodenje regionalne politike v skladu s statistično
klasifikacijo: Osrednjeslovenska, Obalno-kraška, Gorenjska, Goriška, Savinjska, Dolenjska, Pomurska,
Notranjsko-kraška, Podravska, Koroška, Spodnjeposavska, Zasavska. V skladu s pravnim redom EU je
reševanje razvojnih problemov namreč mogoče le na prostorsko dovolj velikih, zaokroženih območjih;
slovenske regije so zaokrožene na ravni NUTS 3 klasifikacije po EUROSTAT-u.
Za potrebe upravljanja s kakovostjo zraka se v skladu z navodilom EU določi takšna območja, znotraj katerih
so podobne značilnosti glede podnebja, emisijskih razmer in stanja onesnaženosti.
Občina Sevnica spada v območje št. SI 2, Spodnjeposavsko območje. Delno je to območje hribovito s slabo
prevetrenimi kotlinami in pogostimi temperaturnimi inverzijami. Klima je prehodna med alpsko in
jugovzhodno v celinsko, kjer je tudi več velikih virov onesnaženosti zraka
(Vir: https://www.stat.si/obcine , oktober 2020).
Območja regij so prikazana na sliki št. 2.5.
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Slika 2.5: Statistične regije v Sloveniji
(VIR: https://www.stat.si/obcine , oktober, 2022)

Slika 2.6: Razdelitev Slovenije na območja za ocenjevanje kakovosti zraka
(VIR: https://www.stat.si/obcine, oktober 2022)

Število merilnih mest po posameznih območjih je v skladu s predpisi - Pravilnik o monitoringu kakovosti
zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 127/2003). Zaradi razgibanega terena na večjem delu ozemlja Slovenije in
posledično neenakomerne poselitve, je tudi emisija porazdeljena neenakomerno, prav tako pa tudi raven
onesnaženosti. Glede na navodila EU je velikost območij in poseljenih območij ustrezna.
Za potrebe izvedbe ukrepov se oceni razporeditev ravni onesnaženosti znotraj območij in uvede ukrepe za
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na delih območij, kjer je zrak prekomerno onesnažen. Merilna mesta
so praviloma locirana na najbolj onesnaženih predelih območij.
Meritve kakovosti zunanjega zraka z mobilno postajo so namenjene predvsem pridobivanju podatkov na
območjih, na katerih ni meritev s stalnimi postajami. Občasno se izvajajo tudi v bližini večjih virov
onesnaževanja. Meritve večinoma trajajo en do dva meseca, z izjemo dveh lokacij, kjer so meritev trajale pol
leta oziroma eno leto.
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Sicer pa je največ preseganj mejne vrednosti pri delcih PM10 in pri ozonu. Pri upoštevanju izmerjenih
vrednosti je pomemben letni čas meritev, saj so koncentracije onesnaževal v poletnem času zaradi boljših
pogojev širjenja emisij v okolico nižje kot pozimi, pa tudi emisij zaradi ogrevanja je manj. Izjema je ozon, ki
nastaja pri fotokemičnih reakcijah, sončnega sevanja pa je v topli polovici leta bistveno več kot v hladni.(Vir:
ARSO)
V EU je čezmerna raven delcev v zraku eden izmed najbolj izpostavljenih okoljskih problemov. V letu 2017,
za katerega so na razpolago zadnji rezultati primerjalnih obdelav Evropske okoljske agencije, le v sedmih
državah na nobenem merilnem mestu niso zabeležili večjega števila preseganj dnevne mejne vrednosti, kot
je to dopustno.
Slovenija sodi med države z višjo ravnjo onesnaženosti z delci PM10. Z vidika doseganja skladnosti z dnevnimi
mejnimi vrednostmi delcev PM10 je Slovenija med državami Evropske unije v letu 2017 deseta najbolj
onesnažena država. (Vir: ARSO)
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STRATEGIJA
Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno
zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb in energije. Pobuda,
predstavlja prvi pristop po načelu od spodaj navzgor na področju lokalnih prizadevanj za omilitev podnebnih
sprememb.
Zavzemanje, da se morajo področja, ki so bila obravnavana ločeno, obravnavati celostno, je vse bolj prisotno.
Leta 2015 sta se tako združili evropski pobudi Covenant of Mayors (blaženje) in Mayors Adapt (prilagoditev),
v združeno pobudo Konvencija županov za podnebje in energijo (blaženje in prilagajanje). V letu 2016 se je
Konvencija županov za podnebje in energijo združila s pobudo Compact of Mayors v Globalno konvencijo za
podnebje in energijo.
Danes Konvencija županov združuje 10.144 podpisnikov, 181.533 ukrepov za blažitev, skratka več kot 7,500+
lokalnih in regionalnih skupnosti iz 59 držav, ki izkoriščajo prednosti svetovnega gibanja več interesnih skupin
ter tehnične in metodološke podpore, ki jo nudijo posebni uradi (Vir: Covenant of Mayors, julij, 2020).
Konvencija županov predstavlja prostovoljno zavezo občin podpisnic, da bodo dosegle zmanjšanje emisij v
EU (40 % manj emisij CO2 do leta 2030) in prilagoditvene cilje. Ob začetku uvedbe je Konvencija županov
podprla lokalne oblasti pri razvijanju trajnostnih energetskih politik, ki skušajo uresničiti cilj 20-odstotnega
zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Pozneje je Evropska komisija ob podpori prilagoditvene strategije EU in
na podlagi primera Konvencije županov v letu 2014 sprožila pobudo Mayors Adapt („župani se prilagajajo“),
katere cilj je podpreti lokalne organe pri pripravi prilagoditvenih ukrepov za boj proti podnebnim
spremembam. Končno sta se oktobra 2015 pobudi Konvencija županov in Mayors Adapt združili v Konvencijo
županov za podnebne spremembe in energijo, gibanje, ki želi doseči, da bi bila mesta brezogljična in odporna
s stalnim dostopom do trajnostne, cenovno dostopne in varne energije. Ob upoštevanju velike raznolikosti,
s katero se srečujejo različne lokalne oblasti pri doseganju ciljev blažitve in prilagajanja, je Konvencija županov
(ob podpori Skupnega raziskovalnega središča) razvila edinstveno platformo za zbiranje podatkov in
poročanje, imenovano trajnostni energetsko podnebni akcijski načrt (SECAP, Sustainable Energy and
Environment Action Plan).
Podpisniki podpirajo skupno vizijo za leto 2050: pospeševanje razogljičenja, krepitev sposobnosti prilagajanja
in blaženja podnebnih sprememb, ukrepanje, s katerimi omogočajo svojim državljanom do varne, trajnostne
in cenovno dostopne energije.
Podpisniki Konvencije županov navajajo številne razloge za pristop h gibanju, med drugim:
• visoka mednarodna prepoznavnost in opaznost akcijskega načrta lokalne oblasti za podnebne
spremembe in energijo,
• priložnost prispevati k oblikovanju podnebne in energetske politike EU,
• verodostojne zaveze s pregledom in spremljanjem napredka,
• boljše finančne priložnosti za lokalne podnebne in energetske projekte,
• inovativni načini za mrežno povezovanje, izmenjavo izkušenj in krepitev sposobnosti z rednimi
dogodki, tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, spletnimi seminarji ali spletnimi razpravami,
• praktična podpora (služba za pomoč), materiali in orodja za usmerjanje,
• hiter dostop do »znanja in izkušenj odličnosti« in spodbujajočih študij primerov,
• olajšano samoocenjevanje in sodelovalna izmenjava s skupnim spremljanjem in predlogo poročanja,
• fleksibilni referenčni okvir za ukrepanje, prilagodljiv lokalnim potrebam,
• okrepljeno sodelovanje in podpora nacionalnih in podnacionalnih organov.
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Konvencija županov je v letu 2017 dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 23 %, zmanjšanje celotne
porabe energije za 14 %, štirikrat več obnovljivih virov energije ter trikrat več lokalne proizvodnje energije iz
obnovljivih virov (Vir: https://www.covenantofmayors.eu/en/, julij, 2020).
Pobudi Evropske komisije – Covenant of Mayors - Konvenciji županov se je v letu 2021 pridružila tudi Občina
Sevnica, in sicer dne, 23.09.2021 je Občinski svet Občine Sevnica pooblastil župana g. Srečka Ocvirka k
pristopu.
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Slika 3.1: Pristopni obrazec
(VIR: Občina Sevnica)
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Preglednica 3.1: Pregled ukrepov SECAP (VIR: Konvencija županov)

Vloga lokalnih oblasti
Lokalne oblasti imajo ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb, saj več kot polovica emisij toplogrednih
plinov nastane v mestih. Le-ta porabijo več kot 80 % energije in posledično s tem povezanih emisij CO2. Tako
lokalne in regionalne oblasti skupaj z nacionalnimi vladami delijo odgovornost za boj proti globalnemu
segrevanju. Zavezo EU, da zniža emisije, je mogoče uresničiti samo, če jo podprejo lokalni akterji, državljani
in njihova združenja. Veliko ukrepov na področju energetskega povpraševanja in obnovljivih virov energije,
potrebnih za premagovanje posledic podnebnih sprememb spada v pristojnosti lokalnih oblasti, kar pomeni,
da je za uresničitev ambicioznih ciljev uresničljivih le z njihovo politično podporo. Lokalne oblasti prevzemajo
vodilno vlogo na tem področju in so oz. morajo biti zgled drugim. Izvajanje trajnostne energetske politike,
poleg uresničevanja okoljskih ciljev, daje možnost ustvarjanja novih in kakovostnih delovnih mest, povečuje
kakovost življenja prebivalcev in obravnava družbena vprašanja ključnega pomena.
Konvencija županov ni sofinancirana s strani Evropska komisije, omogoča pa občini in energetskim agencijam
prednost pri financiranju določenih projektov promocije in osveščanja URE in OVE na različnih EU programih
kot so npr.: Inteligentna energija Evrope (IEE).
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Izvajanje načrta Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe v
občini Sevnica
Akcijski načrt je ključen dokument, ki kaže, kako bodo lokalne oblasti dosegle cilj znižanja emisij CO2. Zavedati
pa se moramo, da je poraba energije in količina emisij CO2 na lokalni ravni odvisna od številnih dejavnikov:
gospodarske strukture, ravni gospodarske dejavnosti, naseljenosti, gostote, značilnosti stavbnega fonda,
uporabe in ravni razvoja različnih vrst prevoza, odnosov občanov, podnebja, zato je nujno, da se SECAP
nanaša na celotno geografsko območje občine. Po priporočilo Evropske komisije mora Akcijski načrt
vsebovati:
• dolgoročne vizije in splošne strategije - navesti je treba predvideni splošni cilj za emisije CO2,
prednostna področja ukrepanja, zadolžitev osebja in dodeljena finančna sredstva;
• ključne rezultate osnovne evidence emisij - navesti je treba sedanjo raven rabe energije in glavne
vire emisij CO2;
• ključne prvine akcijskega načrta za trajnostno energijo - opredeliti je treba kratkoročne in
dolgoročne ukrepe za uresničitev splošne strategije, časovne načrte, dodeljene pristojnosti in
dodeljena proračunska sredstva.

V Akcijskem načrtu so predstavljene analize rabe energije v javnem in zasebnem sektorju. Na podlagi teh
analiz bo pripravljen akcijski načrt za zmanjševanje emisij CO2, prikazan pa bo tudi potek izvedbe in možnosti
financiranja ukrepov.
Obveznosti znotraj Akcijskega načrta se navezujejo na celotno področje občine Sevnica in zavzemajo tako
javni kot zasebni sektor. Ukrepi in aktivnosti pa se v glavnem nanašajo na javni sektor saj industrija in zasebni
sektor nista v pristojnosti občine in je na njiju posredno težje vplivati. Akcijski načrt je usklajen z energetskimi
in zakonodajnimi okviri EU, Slovenije in Občine Sevnica.

Priprave na izdelavo načrta Akcijskega načrta na trajnostno energijo in podnebne
spremembe v občini Sevnica
Proces izdelave Akcijskega načrta lahko razdelimo na 6 korakov:
1. Priprava procesa izdelave Akcijskega načrta: politična volja, koordinacija, strokovna področja in
usklajevanje.
2. Izdelava Akcijskega načrta občine.
3. Sprejetje Akcijskega načrta kot uradnega dokumenta občine Sevnica.
4. Izvajanje Akcijskega načrta.
5. Sledenje in kontrola izvajanja Akcijskega načrta.
6. Priprava poročil o realizaciji Akcijskega načrta.
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3.3.1 Izdelava načrta Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe za občino
Sevnica
Najpomembnejša aktivnost pri pripravi Akcijskega načrta je doseganje politične volje, za uspešno realizacijo
je potrebno soglasje in podpora župana in sveta občine Sevnica. Pristop k Konvenciji županov je le prvi
korak v smeri energetske sonaravnosti in kaže na pozitivno stališče občine za projekte in ukrepe URE in OVE
ter zniževanje emisij CO2.
Naloge občinske uprave pri izvedbi akcijskega načrta:
• Zagotoviti proračunska sredstva za izvajanje aktivnosti in ukrepov.
• Integrirati cilje akcijskega načrta v razvojno strategijo občine.
• Podpirati izvajanje ukrepov in aktivnosti Akcijskega načrta.
• Zagotoviti sledenje in poročanje o izvajanju Akcijskega načrta.
• Komunicirati s splošno in strokovno javnostjo o izvajanju Akcijskega načrta.
• Zagotoviti in spodbujati občane k realizaciji Akcijskega načrta.
Uspešna implementacija in realizacija SECAP v razvojnem in strateškem smislu ima za občino Sevnica
pomemben vpliv na razvoj občine, odpiranje novih delovnih mest ter zagotavljanja učinkovite oskrbe in
rabe energije.

3.3.2 Izvedba načrta Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe za občino
Sevnica
Pri izdelavi SECAP-a je bilo izbrano referenčno leto 2021 predvsem zato, ker je za tisto leto razpoložljivih
največ podatkov saj smo za to leto izdelali tudi dokument lokalni energetski koncept. Analiza emisij je bila
izvedena na podlagi podatkov o rabi električne in toplotne energije v zgradbah, na podlagi podatkov o rabi
električne energije za javno razsvetljavo in na podlagi zbranih podatkov o rabi goriv in emisijah v prometu na
področju občine Sevnica. Po priporočilu Evropske komisije je področje rabe energije razdeljeno na:
a) Zgradbe
• Občinske zgradbe.
• Terciarne zgradbe, so zgradbe storitvenega sektorja in niso v lasti ali upravljanju lokalne
skupnosti.
• Stanovanjske zgradbe.
b) Promet
• Občinski vozni park.
• Javni promet.
• Osebna in tovorna vozila.
c) Javna razsvetljava
Akcijski načrt ima za občino Sevnica 9 glavnih aktivnosti:
1. Izbira referenčnega leta.
2. Analiza rabe in oskrbe z energijo v javnih zgradbah, prometu in javni razsvetljavi.
3. Določevanje prioritetnih področij Akcijskega načrta.
4. Izdelava referenčnega okvirja emisij CO2.
5. Določitev terminskega in finančnega okvirja za doseganje ciljev.
6. Pregled finančnih mehanizmov za izvajanje Akcijskega načrta.
7. Zagotovitev zakonodajnih okvirjev za izdelavo in izvajanje akcijskega načrta.
8. Določitev ukrepov in ciljev za doseganje znižanje emisij CO2.
9. Izdelavo predlogov in ukrepov za nadzor.
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ANALIZA PORABE ENERGIJE IN ENERGENTOV PO POSAMEZNIH
PODROČJIH
Analize rabe energije smo pripravili s pomočjo anketiranja, akcijske skupine in zaposlenih na občini Sevnica,
ter javno dostopnih podatkov na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Rabe energije in
stanje objektov v lasti Občine Sevnica smo povzeli iz ogledov na terenu in energetskega knjigovodstva, ki ga
vodi naše podjetje (Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina). Ostali potrebni podatki
so se pridobili na Ministrstvu za okolje in prostor, Petrol d.d. Ljubljana, Komunala d.o.o. Sevnica, Elektro Celje
d. d, Eko sklad, j.s.
Analizo rabe energije v občini Sevnica smo izdelali po naslednjih skupinah porabnikov:
• stanovanjski sektor,
• podjetja in storitveni sektor
• javni sektor,
• javna razsvetljava
Posebej smo obdelali rabo energije za ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter posebej še rabo električne
energije.

Raba energije v stanovanjskem sektorju v občini Sevnica
Po razpoložljivih podatkih SURS v letu 2018 je bilo v občini Sevnica 7.356 stavb s skupno površino 606.589
m2. Povprečna ogrevana bivalna površina stanovanja v občini Sevnica je znašla 82,46 m2, kar je 0,96 m2 več
od povprečnega slovenskega stanovanja. V občini Sevnica je 5.860 enostanovanjskih stanovanj (77 % vseh
stanovanj v občini), 342 dvostanovanjskih stanovanj (5 % stanovanj v občini) 1214 tri ali večstanovanjskih
stanovanj (16 % stanovanj v občini), in 149 ne stanovanjskih stanovanj (2 %).

4.1.1 Struktura virov in načinov ogrevanja stanovanj
Občina Sevnica ima po podatkih Evidima iz leta 2021, 8.444 ogrevalnih naprav za ogrevanje in pripravo tople
sanitarne vode. Po podatkih iz Eko sklada je bilo v občini Sevnica v obdobju 2015-2021 pridobljenih 212
subvencij za vgradnjo toplotnih črpalk. Za ogrevanje stanovanj so v letu 2021 gospodinjstva največ
uporabljala lesno biomaso (67,22 %) in ELKO (18,32 %). Ostali energenti za ogrevanje stanovanj so: zemeljski
plin (11.70 %), toplotne črpalke (2,51 %) in UPN (0.25 %). Naseljenih stanovanj brez centralnega ogrevanja je
bilo v občini Sevnica 14 %.
Preglednica 4.1: Deleži kurilnih naprav in njihova ogrevalna površina za občino Sevnica za leto 2021.
Energent
Zemeljski plin
ELKO
UNP
Biomasa
Toplotne črpalke Eko sklad
(2015-2021)
Skupaj

Število kurilnih naprav
988
1.547
21
5.676
212

Ogrevalna površina (m2)
70.975
111.131
1.509
407.745
15.229

Delež (%)
11,70
18,32
0,25
67,22
2,51

8.444

606.589

100,00

(VIR: Evidim, 2021 in Eko sklad, 2015-2021).
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Občina Sevnica ogrevalni viri
2,51%

11,70%
18,32%

0,25%

67,22%

Zemeljski plin (Sm3/a)

ELKO (L/a)

UNP (kg/a)

Biomasa(m3/a)

EE Toplotne črpalke (Eko sklad 2015-2021) (Kwh)

Grafikon 4.1: Razdelitev stanovanj po glavnih virih ogrevanja za občino Sevnica.

VIR: Evidim 2021 in Eko sklad 2015-2021
Podatki o porabljeni energiji v kWh za posamezni energent so izračunani na podlagi naslednjih podatkov in
predpostavk:
• podatki o številu stanovanj v občini, ki se ogrevajo s posameznim energentom;
• povprečna ploščina stanovanja v občini je 82,46 m2;
• upoštevana je bila povprečna letna poraba energije za ogrevanje v stanovanju v višini 75 kWh/m2 in
za gretje sanitarne vode 20 kWh/m2 ogrevalne površine;
• upoštevane so bile kurilne vrednosti posameznih energentov.
• raba zemeljskega plina po podatkih Komunala d.o.o. Sevnica za gospodinjski odjem v letu 2021 znaša
7.397 MWh/a;
• raba UNP po podatkih Petrol d.d. Ljubljana za gospodinjski odjem v letu 2021 znaša 25.354 kWh/a;
• za izračun količine proizvedene energije s toplotnimi črpalkami uporabljeno letno grelno število SCOP
3.5.
Rezultati izračunov so prikazani v spodnjih preglednicah.
Preglednica 4.2: Ocena porabljene energije za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica
za leto 2021.
Ogrevalna površina (m2)

Energija za ogrevanje +TSV
(kWh/a)

Zemeljski plin (Sm3/a)

70.975

7.397.166,0

Količina
energenta za
ogrevanje +TSV
778.649,1

ELKO (l/a)

111.131

10.557.479,0

1.057.863,6

UNP (kg/a)

Energent

1.509

25.353,6

4.377,6

Biomasa(m3/a)

407.745

38.735.779,3

15.927,5

EE Toplotne črpalke (Eko sklad
2015-2019) (Kwh)
Skupaj

15.229

1.446.790,9

413.368,8

606.589

58.162.568,8
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Iz preglednice 4.2 je razvidno, da v občini Sevnica letno za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode porabijo
skupno 58.163 MWh/a končne energije. Raba končne energije porabljene za ogrevanje teh stanovanj znaša
3.295 kWh na prebivalca na leto. Izračunani podatki kažejo, da energetska oskrba stanovanj v občini Sevnica
temeljijo predvsem na lesni biomasi 38.736 MWh/a in na ELKO-tu 10.557 MWh/a (grafikon 4.2). Po podatkih
Komunala d.o.o. Sevnica je raba mestnega zemeljskega plina za gospodinjski odjem 7.397 MWh/a. Manjši
delež ogrevalnih virov za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode predstavljajo UNP in toplotne
črpalke.

Raba energije kWh/a
7.397.166,0

1.446.790,9

10.557.479,0

38.735.779,3

Zemeljski plin (Sm3/a)
UNP (kg/a)
EE Toplotne črpalke (Eko sklad 2015-2021) (Kwh)

25.353,6

ELKO (L/a)
Biomasa(m3/a)

Grafikon 4.2: Količina in deleži rabe energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v občini Sevnica za leto
2021.

Raba energije v javnem sektorju
V skupini javni sektor smo podatke za občinske stavbe izbrali iz energetskega knjigovodstva (EKO on line),
katerega za občino Sevnica vodi, Lokalna energetska agencija – LEAD. Rabo energije spremljamo objekte v
lasti Občine Sevnica.

4.2.1 Raba energije v občinskih stavbah
V preglednici 4.3so zbrani podatki o ogrevani površini stavbe, vrsti energenta in letni rabi (električne energije
in toplote), o energijskem številu za električno energijo, toploto in o celotnem energijskem številu javnega
objekta. Letna raba se nanaša na povprečje med leti 2018 in 2021. Zajeti so vsi ključni podatki o rabi energije
v javnih stavbah v občini Sevnica.
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Povprečna raba električne in toplotne energije v
občinskih stavbah v obdobju 2018-2021
30,40%

69,60%

Povprečna poraba el. energije v kWh

Poraba ogrevanja v kWh

Grafikon 4.3: Delitev rabe energije v obravnavanih občinskih stavbah v občini Sevnica.

V preglednici 4.3 navajamo povzetek ključnih podatkov o rabi energije v javnih stavbah v občini Sevnica. Javne
stavbe za svoje ogrevanje uporabljajo: zemeljski plin, lesno biomaso in ELKO. V povprečju, se je od leta 2018
do 2021 na leto porabilo za ogrevanje občinski stavb 96.313 Sm3 zemeljskega plina, 130 t lesnih peletov in
7.270 litrov ELKO. Za ogrevanje se porabi 1.578,7 MWh/na leto, in 689,5 MWh/ električne energije na leto.
Povprečna letna raba energije za ogrevanje javnih stavb znaša 93,89 kWh/m2 in 40,16 kWh/m2 električne
energije.
Preglednica 4.3: Poraba energije po energentih za ogrevanje javnih stavb v občini Sevnica v povprečju 2018-2021.
Energent

Količina (kwh/a)

Količina energentov

Deleži (%)

ZP

914.973,00

96.313 Sm3/a

57,96

ELKO

76.916,60

7.270 l/a

4,87

Biomasa

586.861,37

130 t/a

37,17

Skupaj

1.578.750,97

/

100

400,00
350,00

kWh/m2

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-

Povprečna poraba el. energije kWh/m2

Povprečna poraba energije za ogrevanje kWh/m2

Grafikon 4.4: Energijska števila obravnavanih javnih stavb v občini Sevnica.
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4.2.2 Raba energije v podjetjih
Po podatkih AJPES-a je na dan 31.12.2021 v Poslovnem registru Republike Slovenije, na območju občine
Sevnica registriranih 1359 poslovnih subjektov, kot prikazuje preglednica 4.4.
Preglednica 4.4: Seznam poslovnih subjektov v občini Sevnica.
Subjekti
Gospodarske družbe
Zadruge
Samostojni podjetniki posamezniki
Pravne osebe javnega prava
Nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava
Društva
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s
predpisom določene dejavnosti
Skupaj subjekti:

Občina Sevnica na dan
31.12. 2021
276
3
725
28
61
185
81
1359

(Vir: AJPES)
Preglednica 4.5: Seznam podjetij v občini Sevnica po številu zaposlenih za leto 2019 in 2020.
Leto
Mikro podjetje
Majhno podjetje
Srednje podjetje
Veliko podjetje
[0-9]
[10-49]
[50-249]
[250+]
2018
1181
59
16
2
2019
1195
58
15
3

SKUPAJ
1258
1271

(VIR: SURS)
Anketirali smo preko več uspešnih lokalnih podjetij, katera zaposlujejo tudi po 50 oseb in več. Anketiranci se
ukvarjajo z različnimi dejavnostni in sicer s proizvodno, trgovsko in storitveno dejavnostjo. V preglednici 4.6
navajamo povzetek ključnih podatkov o porabi energije v obravnavanih lokalnih podjetij občine Sevnica. V
letu 2021 so skupaj porabila 412.684 Sm3 ZP, 226.626 litrov ELKO/a, 72.400 l UNP/a, 86.200 t lesne biomase/a
in ocenjenih 50.000 kWh/a iz toplotnih črpalk za katere smo predpostavili, da so proizvedle 150.000 kWh
toplotne energije.
Preglednica 4.6: Poraba energije po energentih anketiranih lokalnih podjetij v občini Sevnica za leto 2021.
Količina energentov
Energent
Količina (kWh/a)
ZP

3.920.500

412.684

ELKO

2.261.725

226.626

UNP

503.180,00

72.400

Biomasa

250.390

86.200 t/a

Toplotne črpalke

150.000

50.000 kWh/a

Skupaj

7.085.795
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Raba električne energije

Električna energija je energent, ki se lahko uporablja za ogrevanje, razsvetljavo, v prometu in številne druge
namene. Distributer električnega omrežja na območju občine Sevnica je Elektro Celje d.d. Rabo električne
energije obravnavamo ločeno po posameznih skupinah porabnikov.
Po podatkih podjetja elektromehanika d.o.o. ter Občine Sevnica znaša rabe električne energije za javno
razsvetljavo 636,391 MWh. V rabo električne energije za javno razsvetljavo je vključeno: 53,8 km osvetljenih
cest, osvetlitev objektov, igrišč,…
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije gospodinjstev za
leto 2021 znaša 22.401,32 MWh.
Največji delež rabe električne energije predstavlja industrija in mala podjetja, katerih predstavlja rabo
energije 33.739,84 MWh.
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije z vključeno javno
razsvetljavo, rabo električne energije gospodinjstev in industrije za leto 2021 znaša 56.799,07 MWh.

4.3.1 Raba energije za javno razsvetljavo
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo cest in
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim
prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Za leto 2021 je v občini Sevnica znašala
poraba elektrike za javno razsvetljavo 636,391 kWh, kar znaša pri 17.651 prebivalcih 36,05 kWh na
prebivalca.
V občini Sevnica je osvetljenih 53,8 km cest (površina cca. 217 km2 cest).
Raba električne energije za javno razsvetljavo v občini Sevnica je prikazana v spodnji preglednici 3.18.
Preglednica 4.7: Raba električne energije za JR v občini Sevnica.
Raba električne energije za JR občine Sevnica
MWh/a
2018

684,308

2019

666,428

2020

653,513

2021

636,391

(Vir: Občina Sevnica)
V občini Sevnica je bilo v letu 2021 postavljenih 2301 svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enaka 0 %. Priključna moč svetilk je 162,697 kW. Javna razsvetljava vključuje 108 prižigališč.Skupno je na
območju občine Sevnica osvetljenih 13 cerkva s skupno močjo svetilk 8.488 W. Poleg tega je na območju
občine Sevnica skupno osvetljenih še za 7.300 m2 nepokritih javnih površin.
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4.3.2 Skupna raba električne energije
V občini Sevnica je po podatkih podjetja Elektro Celja d.d. skupna raba električne energije za leto 2021
56.799.07 MWh, kar je prikazano v preglednici 3.21. Razvidno je, da raba energije narašča glede na pretekla
leta. V grafikonu 3.10 so prikazani deleži rabe energije glede na skupino porabnikov za katere so uporabljeni
podatki iz preglednice 3.22. Javna razsvetljava je že vključena v podatkih katere smo prejeli od Elektra Celje
d.d. zato se ne prišteva dodatno k skupni rabi energije.
Preglednica 4.8: Skupna raba električne energije za leto 2021 v občini Sevnica.
Skupna raba električne energije

2021

Deleži (%)

Gospodinjski odjem [MWh]
Brez merjenja moči (mali poslovni odjem) [MWh]
NN (Industrija na nizki napetosti) [MWh]
SN (Industrija na srednji napetosti) [MWh]

22.401,32
5.958,96
11.308,39
16.472,49

39,44
10,49
19,91
29,00

Polnjenje EV [MWh]
Javna razsvetljava [MWh]

21,51
636,391

0,04
1,12

Skupaj [MWh]

56.799,07

100

Grafikon 4.5: Prikaz deležev rabe električne energije.

(Vir: Elekto Celje d.d.)
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Raba energije v prometu
Na območju občine Sevnica je bilo leta 2021 636,326 km občinskih cest, od tega 247,805 km lokalnih cest,
4,382 km mestnih cest in 1,319 km krajevnih cest. Skupna dolžina vseh javnih cest v občini Sevnica v letu
2021 znaša 731,546 km. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, je občina Sevnica uvrščena med občine z
srednjo obremenjenostjo z dnevno gostoto prometa.

Slika 4.1: Obremenjenost cest v občini Sevnica.
(Vir: Direkcija RS za ceste)

Slika 4.2: Prikaz občinskih (vijolična, roza in zelena barva) in državnih cest (rdeča barva) v občini Sevnica.
(VIR: PISO)

4.4.1 Kolesarske poti
Vizija občine Sevnica je postati kolesarjem prijazna občina. Obstoječe kolesarske površine se poveže v
kontinuiran in celosten sistem kolesarskih poti, ki bo zagotavljal dostopnost in predvsem prometno varnost
kolesarjev. Na ključnih mestih se uredijo kolesarnice za varno shranjevanje koles. Naselja v občini se poveže
z neprekinjenimi kolesarskimi potmi. Zagotovi se urejene in prometno varne kolesarske poti v šolo, zaradi
česar bo kolesarjenje v šolo bolj privlačno. Z urejeno kolesarsko infrastrukturo in spremenjenimi potovalnimi
navadami bo kolesarjenje predstavljalo pomemben način zagotavljanja trajnostne mobilnosti v občini
Sevnica.
Kolesarjenje je čista oblika trajnostnega prometa, ki bo v prihodnosti dobilo vedno večjo veljavo. Privlačnost
prostora za kolesarje se bo z izpostavitvijo infrastrukture povečala in spremenile se bodo potovalne navade
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lokalnega prebivalstva. Prisotni pa sta dve kolesarski poti, ki sta namenjeni predvsem rekreativnemu
kolesarstvu, tj. makadamska pot na levem bregu Save, na desnem bregu Save pa od Kompolja in do krožišča
Boštanj. (VIR: CPS Občine Sevnica)
Za izboljšanje pogojev na področju kolesarjenja v občini Sevnica je predvidena gradnja manjkajočih površin
za kolesarje, ki zajema gradnjo manjkajočih povezav za kolesarje na območju občinskega središča ter obnovo
in razširitev omrežja in dograditev kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem (izven mesta) ter
ureditev varnejših križanj, kot so podhodi, nadhodi, prehodi preko vodotokov ter železnic. (VIR: CPS Občine
Sevnica)
V občini Sevnici bodo tudi vzpostavili 7 postaj sistema s terminalom ali podobno opremo za označevanje
postaje in 33 polnilnih priklopnih mest. Sevničani si bodo lahko vzpostavili 20 električnih koles. V sistemu za
izposojo koles načrtujejo sedem polnilnih postaj - tri bi bile v Sevnici, po ena pa v Boštanju, na Loki, Bregu in
Blanci. (Vir: eposavje.com; 2022)

Slika 4.3: kolesarska pas ob regionalni cesti v Sevnici
(Vir: Google street view; 2022)

4.4.2 Polnilnice za električna vozila
Pomanjkanje podporne infrastrukture za električna vozila in vozila na plin negativno vpliva na odločitev
občanov za nakup teh vozil. Zaradi manjšega dometa z enkratnim polnjenjem se uporabniki pogosto ne
odločijo za daljše poti z električnimi vozili. Ureditev goste mreže polnilnic bo omogočala enostavno in
brezskrbno uporabo električnih vozil.
V občini Sevnica je vzpostavljen sistem električnih polnilnic za osebna vozila na sledečih lokacijah:
• Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
• Kvedrova cesta 32, 8290 Sevnica,
• Trg svobode 9, 8290 Sevnica;
• Dolenji Boštanj 20 E, 8294 Boštanj,
• Lidl parkirišče, Hermanova cesta 30, 8290 Sevnica (v zasebni lasti)
(VIR: OPSI-odprti podatki Slovenije)
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Slika 4.4: Prikaz lokacij obstoječih polnilnic v občini Sevnica
(Vir: PISO)
Poleg zgoraj omenjenih polnilnic za električne avtomobile so v občini Sevnica nameščene še 2 polnilnice za
električna kolesa, ki sta nameščeni pri hidroelektrarni Arto-Blanca.

Slika 4.5: E-polnilnica za električno
kolo nameščena pri HE Arto-Blanca
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Slika 4.6: Lokacija el. polnilnic za kolesa v občini Sevnica
(Vir: PISO)

4.4.3 Javni promet
V občini Sevnica javni mestni promet izvaja družba Nomago d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje izvaja eno mestno
linije in sicer:
•

Sevnica – Boštanj - Sevnica;

V preglednici 3.26 je prikazana povprečna raba dizelskega goriva za šolski in mestni avtobus. Skupna raba
energije za šolski in mestni avtobus v letu 2021 znaša 510,53 MWh. Za kar se je porabilo skupaj 51.599,51 l
dizelskega goriva.
Preglednica 4.9: Povprečna raba energije za promet.
Leto

2019
2020
2021

Šolski
avtobus/kombi
(km/a)
272.175
272.175
272.175

Mestni avtobus
(km/a)

Skupaj
(km/a)

Gorivo (l/a)

Skupaj (MWh)

15.300
15.300
15.300

287.475
287.475
287.475

51.085,95
51.342,73
51.599,51

505,45
507,99
510,53

(Vir: Občina Sevnica/Nomago)
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4.4.4 Železniški promet
Železniški potniški promet izvaja podjetje Slovenske železnice – Potniški promet d.o.o. Po teritoriju občine
Sevnica potekata dve kategorizirani progi:
• glavna proga št. 10 državna meja - Dobova - Ljubljana (dvotirna elektrificirana proga z desno
stranskim prometom, opremljena z napravami avtomatskega
• progovnega bloka in napravami »GSM R«) in regionalna proga št. 81 Sevnica - Trebnje (enotirna
neelekrificirana, z napravami GSM R).
Na glavni progi so na območju občine Sevnica hitrosti vlakov od 80 do 100 km/h, na regionalni progi pa od 35
do 70 km/h. Po obeh progah se odvija potniški promet (lokalni potniški vlaki, regionalni vlaki, mednarodni
vlaki, inter city vlaki, euro city vlaki in euro night vlaki), ter tovorni promet (direktni in odsekovni vlaki). Glavna
proga št. 10 je v celoti elektrificirana z enosmernim tokom in napetostjo 3000 V. Elektro napajalnih postaj na
območju občine Sevnica ni. Najbližji sta v Krškem (občina Krško) in v Zidanem Mostu (občina Laško). Dolžina
progovnega odseka na območju občine Sevnica je približno 23,500 km glavne proge in približno 15,500 km
regionalne proge. (VIR: Slovenske železnice)

Slika 4.7: Prikaz železniške proge z rdečo barvo v občini Sevnica.
(Vir: SŽ/PISO)

Skupna raba energije
V tem poglavju združujemo porabo energije za vse skupine porabnikov v občini Sevnica: porabo energije za
namen ogrevanja stanovanj in poslovni odjem, rabo električne energije, javne razsvetljave in rabo energije v
prometu.
Največji delež rabe energije v občini Sevnica predstavlja, skupna raba energije za ogrevanje gospodinjstev
58.162,6 MWh. Velik del predstavlja tudi raba električne energije gospodinjskega odjema 22.401,3 MWh.
Raba električne energije poslovnega odjema in industrije znaša 34.397,7 MWh ter 9.506,4 MWh toplotne
energije za poslovni odjem. Ločeno je podana tudi raba električne energije javne razsvetljave ki znaša 636,4
MWh. Raba energije v prometu predstavlja najmanjši delež, saj ni upoštevana električna energija in goriva za
osebna vozila in kmetijske stroje in predstavlja 510,5 MWh. Ločeno je prikazana tudi raba energije za namen
ogrevanja občinskih stavb katera znaša 1.578,7 MWh. Skupna raba energije v občini Sevnica glede na
podatke iz anket in analiz znaša 132.430,1 MWh kar je prikazano v preglednici 4.10.
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Preglednica 4.10: Deleži in skupna raba energije v občini Sevnica v letu 2021.
Deleži in skupna raba energije
KOLIČINA (kWh)
Raba energije za ogrevanje gospodinjstev
Skupne kotlovnice ZP
Raba toplotne energije podjetja
Občinske stavbe
Državne ustanove ZP
Raba energije v prometu
Raba električne energije gospodinjstev
Raba električne energije poslovni odjem in industrija
Javna razsvetljava
Skupna raba energije

58.162.569
3.030.975
9.506.390
1.578.751
2.841.810
510.546
22.401.320
33.761.357
636.391
132.430.109

DELEŽI (%)
43,92
2,29
7,18
1,19
2,15
0,39
16,92
25,49
0,48
100,00

Deleži rabe energije v občini Sevnica
0,48%
25,49%
43,92%

16,92%

0,39% 2,15%1,19%
Raba energije za ogrevanje gospodinjstev
Raba toplotne energije podjetja
Državne ustanove ZP
Raba električne energije gospodinjstev
Javna razsvetljava

7,18%

2,29%
Skupne kotlovnice ZP
Občinske stavbe
Raba energije v prometu
Raba električne energije poslovni odjem in industrija

Grafikon 4.6: Prikaz deležev rabe energije v občini Sevnica.
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ANALIZA STANJA EMISIJ
Splošno o emisijah pri rabi energije za ogrevanje, javni promet in električno
energijo.
Pri tem so pomembne direktive Evropske Unije in zahtev nacionalnega energetskega podnebnega
načrta v katerem je določeno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Cilj zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov za vsako članico EU je med 0 in 40 %. Slovenija se je tako zavezala, da bo do
leta 2030 povečala delež OVE v končni rabi za 27 % in posledično zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za najmanj 20 % glede na leto 2005.
Za pregled emisijskih faktorjev so podane lastnosti posameznih spojin:
• žveplov dioksid (SO2): molska masa: 64 g / mol; težji od zraka; je brezbarven, ostro dišeč,
strupen plin, ki z vodno paro iz zraka tvori žveplasto kislino, ki je kot zelo razredčena kislina
med ljudmi poznana kot kisel dež, ki se utemeljeno povezuje s problematiko umiranja gozdov.
Znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzroči različne bolezni, kot so bronhitis, draženje
dihalnih poti ipd., popoln obseg škodljivih učinkov pa še vedno ni poznan;
• ogljikov monoksid (CO): molska masa: 28 g / mol; približno enako težak kot zrak (cca 29 g /
mol); je življenjsko nevaren strupen plin. CO je brezbarven plin brez vonja in zaradi teh lastnosti
še posebno nevaren. CO nastaja pri nepopolnem zgorevanju;
• ogljikovodiki (CxHy): v dimnih plinih; so produkti nepopolnega zgorevanja;
• dušikovi oksidi (NOx): molska masa: 46 g / mol kot NO2 ; težji od zraka, po eni strani nastaja
pri zgorevanju goriv, ki vsebujejo dušik, po drugi strani pa pri visokih temperaturah zgorevanja
preko 1000 °C. Dušikovi oksidi so življenjsko nevarni plini;
• ogljikov dioksid (CO2): molska masa: 44 g / mol; je brezbarven plin s šibko kislim okusom in je
težji od zraka. Ogljikov dioksid nastaja pri vseh procesih zgorevanja. Ogljikov dioksid je glavni
krivec za učinek tople grede. Koncentracija CO2 v atmosferi se stalno povečuje in je po eni
strani posledica industrializacije, po drugi strani pa stalnega naraščanja prebivalstva na zemlji.
Po najboljših danes razpoložljivih klimatskih modelih bo podvojitev vsebnosti CO2 v atmosferi
povzročila globalni dvig temperature za 3 °C +/- 1,5 °C.
Za preračunavanje emisij za različne energente smo uporabili standardne podatke, ki se uporabljajo v
Evropski Uniji in so običajni tudi v Sloveniji. V preglednici 5.1 so podane emisijske vrednosti za
posamezne energente.
Preglednica 5.1: Emisijske vrednosti pri uporabi energentov.
CO2 (kg/TJ)
SO2 (kg/TJ) NOX (kg/TJ)
Zemeljski plin
ELKO
UNP
Les
Električna energija
Rjavi premog

57.000
74.000
55.000
0
138.908
97.000

0
120
3
11
806
1.500

30
40
100
85
722
170

CXHY
(kg/TJ)

CO (kg/TJ)

Prah
(kg/TJ)

6
6
6
85
306
910

35
45
50
2.400
1.778
5.100

0
5
1
35
28
320

(VIR: Študija Joanneum Research Graz „Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo
energijskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe.)
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Emisije proizvedene z ogrevanjem stanovanj
V analizi emisij pri rabi posameznih energentov za ogrevanje stanovanj smo ugotovili, da uporabljajo
za ogrevanje kot energent v veliki večini 67,22 % lesno biomaso. Precejšen delež stanovanj se ogreva
tudi z ELKO 18,32 % kateri ima najvišji delež CO2 kg/TJ. Z zemeljskim plinom se ogreva 11,70 % delež
stanovanj, 2,51 % s toplotnimi črpalkami in 0,25 % z UNP. Letna raba primarne energije za ogrevanje
stanovanj in pripravo sanitarne vode znaša 57.129 MWh. V preglednici 5.2 so podane vrednosti emisij,
ki so jih ustvarila stanovanja z energenti za ogrevanje.
Preglednica 5.2: Emisije plinov v občini Sevnica po posameznih energentih za ogrevanje stanovanj v letu 2021
(v kg/TJ na leto).
Energent Primarna Primarna
CO2 (kg/TJ)
SO2
NOX
CXHY
CO (kg/TJ)
Prah
energija
energija
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(MWh/a)
(TJ/a)
Zemeljski
7.397,2
26,63
1.517.898,46
798,89
159,78
932,04
plin
ELKO
10.557,5
38,01
2.812.512,40
4.560,83
1.520,28
228,04
1.710,31
190,03
UNP
25,4
0,09
5.020,01
0,27
9,13
0,55
4,56
0,09
Biomasa
38.735,8
139,45
1.533,94
11.853,15
11.853,15 334.677,13 4.880,71
EE
413,4
1,49
206.712,86
1.199,43
1.074,43
455,37
2.645,89
41,67
Toplotne
črpalke
Skupaj
57.129,1
205,66
4.542.143,73
7.294,47
15.255,87
12.696,88 339.969,94 5.112,50

(VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov. )

Emisije gospodinstva
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Emisije(kg/a)
CO2 kg/TJ*100

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Prah kg/TJ

Grafikon 5.1: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo gospodinjstva za ogrevanje stanovanj v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.

39

SECAP Sevnica

Emisije proizvedene z ogrevanjem v industriji in storitvenem sektorju
V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje in proizvodne procese v industriji in storitvenem
sektorju smo ugotovili, da so anketirana podjetja v veliki večini uporabljajo zemeljski plin. Precejšen
delež emisij so proizvedene tudi z uporabo UNP in ELKO. Ostali energenti, kot sta električna energija iz
toplotnih črpalk in lesna biomasa sta uporabljeni v manjšini. V preglednici 5.3 so podane vrednosti
emisij, ki so jih ustvarila anketirana podjetja.
Preglednica 5.3: Emisije plinov v občini Sevnica po posameznih energentih za industrijo in storitveni sektor.
Energent Primarna Primarna
CO2 (kg/TJ)
SO2
NOX
CXHY
CO (kg/TJ)
Prah
energija
energija
(kg/TJ)
kg/TJ
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(MWh/a)
(TJ/a)
Zemeljski
5.612,1
20,20
1.151.602,71
606,11
121,22
707,12
plin
ELKO
2.261,7
8,14
602.523,57
977,07
325,69
48,85
366,40
40,71
UNP
1.332,2
4,80
263.770,85
14,39
479,58
28,78
239,79
4,80
Biomasa
250,4
0,90
9,92
76,62
76,62
2.163,37
31,55
EE 50,0
0,18
25.003,44
145,08
129,96
55,08
320,04
5,04
Toplotne
črpalke
Skupaj
9.506,4
34,22
2.042.900,57 1.146,45 1.617,96
330,55
3.796,73
82,10

VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

Emisije v industriji in storitvenem sektorju
2.500,00
2.000,00
1.500,00

1.000,00
500,00
Emisije (kg/a)
CO2 kg/TJ*1000

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Prah kg/TJ

Grafikon 5.2: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo anketirana podjetja v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.
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Emisije proizvedene z ogrevanjem občinskih stavb
V analizi emisij pri rabi posameznih energentov za ogrevanje občinskih stavb smo ugotovili, da v večini
uporabljajo zemeljski plin in lesno biomaso. Najmanjši delež predstavlja ogrevanje na ekstra lahko
kurilno olje. V preglednici 5.4 so podane vrednosti emisij, ki so jih ustvarile občinske stavbe z energenti
za ogrevanje.
Preglednica 5.4 Emisije proizvedene z ogrevanjem občinskih stavb
Energent
Primarna Primarna CO2 (kg/TJ)
SO2
NOX
energija
energija
(kg/TJ)
(kg/TJ)
(MWh/a)
(TJ/a)
Zemeljski
915,0
3,29
187.752,46
98,82
plin
ELKO
76,9
0,28
20.490,58
33,23
11,08
UNP

CXHY
(kg/TJ)

CO (kg/TJ)

Prah
(kg/TJ)

19,76

115,29

-

1,66

12,46

1,38

-

-

-

-

-

-

Biomasa

586,9

2,11

-

23,24

179,58

179,58

5.070,48

73,94

EE
Toplotne
črpalke
Skupaj

-

-

-

-

-

-

-

-

1.578,8

5,68

208.243,04

56,47

289,47

201,00

5.198,23

75,33

VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

Emisije občinskih stavb
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00

100,00
Emisije (kg/a)
CO2 kg/TJ*1000

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Prah kg/TJ

Grafikon 5.3: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo občinske stavbe v občini Sevnica.

Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.

41

SECAP Sevnica

Emisije proizvedene z rabo dizelskega goriva
Raba dizelskega goriva v javnem avtobusnem prometu posredno znatno onesnažuje ozračje.
Prevožena razdalja v šolskem letu 2021 z uporabo dizelskega goriva v javnem prometu znaša 287.475
km, za kar se je porabilo 51.599 l. Povprečna poraba dizelskega goriva mestnega avtobusa je ocenjena
na 16,7 l/100 km ter 18,02 l/100 km za šolski avtobus in kombi. Skupno se je v letu 2021 proizvedlo
510,5 MWh energije z uporabo dizelskega goriva. V preglednici 5.5 so podane vrednosti emisij
ustvarjene v javnem prometu.
Preglednica 5.5: Emisije proizvedene z rabo dizelskega goriva.
Prevoz
Primarna
Primarna
CO2 (kg/TJ)
SO2
energija
energija
(kg/TJ)
(MWh/a)
(TJ/a)
Mestni
25,28
0,09
6,73
10,92
avtobus
Šolski
485,27
1,75
129,27
209,63
avtobus/
kombi
Skupaj
510,55
1,84
136,01
220,56

NOX
(kg/TJ)

CXHY
(kg/TJ)

CO
(kg/TJ)

Prah
(kg/TJ)

3,64

0,55

4,10

0,46

69,88

10,48

78,61

8,73

73,52

11,03

82,71

9,19

VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

Javni prevozi
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
CO2 kg/TJ*1000

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

Mestni avtobus

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ

Prah kg/TJ

Šolski avtobus/ kombi

Grafikon 5.4: Emisije plinov, ki jih letno ustvari javni promet v občini Sevnica.

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.)
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Emisije proizvedene z rabo električne energije
Raba električne energije posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije
proizveden iz fosilnih goriv. Občina Sevnica je v letu 2021 porabila 56.799 MWh električne energije in
s tem ustvarila količino emisij, ki je podana v preglednici 5.6.
Preglednica 5.6: Emisije proizvedene z rabo električne energije.
Skupna raba
2021
Primarna
CO2 kg/TJ
SO2
električne
[MWh]
energija
kg/TJ
energije
(TJ/a)
Gospodinjski 22.401,3
80,6
112.022,0
64.999,7
odjem
Poslovni
6.595,4
23,7
32.981,3
19.137,1
odjem
NN
11.308,4
40,7
56.549,8
32.812,4
SN
16.472,5
59,3
82.373,8
47.796,6
Javna
636,4
2,3
3.182,4
1.846,6
razsvetljava
Polnjenje EV
21,5
0,1
107,6
62,4
Skupaj
56.799,1
204,5
284.034,4
164.808,2

NOX
kg/TJ

CXHY
kg/TJ

CO kg/TJ

Prah kg/TJ

58.225,5

24.677,3

14.338,6

2.258,1

17.142,6

7.265,4

4.221,6

664,8

29.392,8
42.815,3
1.654,1

12.457,3
18.146,1
701,0

7.238,3
10.543,7
407,3

1.139,9
1.660,4
64,1

55,9
147.632,1

23,7
62.569,9

13,8
36.355,9

2,2
5.725,3

VIR: Lastni izračun na podlagi emisijskih vrednosti pri uporabi energentov.

Električna energija
120.000,0
100.000,0
80.000,0
60.000,0
40.000,0
20.000,0
0,0

CO2 kg/TJ*100

SO2 kg/TJ

NOX kg/TJ

CXHY kg/TJ

CO kg/TJ*10

Gospodinjski odjem

Poslovni odjem

NN (Industrija na nizki napetosti)

SN (Industrija na srednji napetosti)

Javna razsvetljava

Polnjenje EV

Prah kg/TJ

Grafikon 5.5: Emisije plinov, ki jih letno raba električne energije v občini Sevnica.

(Vir: Lastni izračun na podlagi podatkov porabe energije, privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti
pri rabi posameznih energentov.)
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Skupne emisije proizvedene v občini Sevnica
V tej točki so prikazane vse emisije proizvedene pri rabi:
• toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode gospodinjstev;
• toplotna energija skupnih kotlovnic na zemeljski plin in preostalih javnih stavb;
• toplotne energije za poslovni odjem in industrija;
• toplotne energije za ogrevanje občinskih stavb;
• energije za javni promet;
• električne energije gospodinjstev;
• električne energije za poslovni odjem in industrijo;
• rabi električne energije za namen javne razsvetljave.
Skupaj se v občini Sevnica letno proizvede na podlagi anket in analiz 131.396,7 MWh primarne
energije. Največji delež emisij predstavljajo CO2 izpusti, prav tako je visok delež CO. Količine emisij so
prikazane spodaj v preglednici 5.7 in v grafikonu 5.6.
Preglednica 5.7: Emisije v občini Sevnica.

Skupaj
gospodinjstva
ZP skupne
kotlovnice in
ostale javne
stavbe
Raba toplotne
energije
podjetja
Občinske
stavbe
Raba energije v
prometu
Raba električne
energije
gospodinjstev
Raba energije
poslovni odjem
in industrija
Javna
razsvetljava
Skupaj

Primarna
energija
(MWh/a)
57.129,1

Primarna
energija
(TJ/a)
205,7

CO2 (kg/TJ)

SO2
(kg/TJ)

NOX
(kg/TJ)

CXHY
(kg/TJ)

CO (kg/TJ)

Prah
(kg/TJ)

4.542.143,7

7.294,5

15.255,9

12.696,9

339.969,9

5.112,5

5.872,8

21,1

1.205.095,5

-

634,3

126,9

740,0

-

9.506,4

34,2

2.042.900,6

1.146,4

1.618,0

330,5

3.796,7

82,1

1.578,8

5,7

208.243,0

56,5

289,5

201,0

5.198,2

75,3

510,5

1,8

136,0

220,6

73,5

11,0

82,7

9,2

22.401,3

80,6

112.022,0

64.999,7

58.225,5

24.677,3

14.338,6

2.258,1

33.761,4

23,7

32.981,3

19.137,1

17.142,6

7.265,4

4.221,6

664,8

636,4

2,3

3.182,4

1.846,6

1.654,1

701,0

407,3

64,1

131.396,7

375,2

8.146.704,5

94.701,2

94.893,3

46.010,1

368.755,1

8.266,1

Skupna količina proizvedenih emisij v občini Sevnica tako znaša 8.759 t/TJ energije. Največji delež
emisij predstavljajo CO2 izpusti z 8.146,7 t/TJ. Velik del emisij predstavljajo tudi CO z 368,7 t/TJ. V
izračunih proizvedenih emisij v občini Sevnica so poleg CO2 in CO upoštevane tudi emisije iz SO2, NOX,
CYHY in prahu.
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Emisije (kg/a)

Skupne emisije v občini Sevnica
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Grafikon 5.6: Količina emisij.

Deleži proizvedenih emisij v (kg/TJ)
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Grafikon 5.7: Deleži proizvedenih emisij.
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Merjenje kakovosti zraka na območju občine
Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Škodljive snovi iz zraka predvsem
preko dihalnih organov prehajajo v telo in na kompleksen način vplivajo na zdravje in počutje ljudi.
Onesnažen zrak prizadene tudi ekosisteme, zmanjšuje pridelke v kmetijstvu, škodljivo vpliva na
gozdove ter škoduje zgradbam in konstrukcijam.
V Sloveniji sta z vidika onesnaženosti zraka najbolj izraženi problematiki čezmerne ravni delcev v hladni
polovici leta in ozona v poletnih mesecih. Izpusti delcev v Sloveniji so predvsem posledica močno
razširjene uporabe lesne biomase za ogrevanje v gospodinjstvih. K visokim ravnem pa dodatno
prispevajo še neugodne vremenske razmere povezane z izrazitimi temperaturni inverzijami v kotlinah
in dolinah celinske Slovenije. Onesnaženost z ozonom je izrazito regionalnega značaja z velikim vplivom
čezmejnega prenosa onesnaževal.
V kolikor hočemo izvesti izboljšave zraka oz. izboljšati kakovost zraka moramo izvajati meritve zraka in
na osnovi analiz se lahko izvedejo določeni ukrepi.
Skladno z naročilom naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, je Inštitut za sanitarno
inženirstvo opravil tehnološke meritve prašnih delcev v zraku na območju občine Sevnica.
Kakovost zunanjega zraka v občini Sevnica se je ugotavljala z naslednjimi meritvami prašnih delcev:
•
delci PM10
•
delci PM2,5
Merilni mesti sta bili locirani na območju občine Sevnica. Lokaciji sta prikazani na Sliki 1 in Sliki 2.
Tehnološke meritve prašnih delcev v zraku so potekale ne dveh različnih merilnih mestih (MM), iz sicer:
•
MM1: Vrtec Ciciban Sevnica, Enota centralni vrtec, streha,
•
MM2: Vrtec Ciciban Sevnica, Enota Panorama, balkon
Za ugotavljanje kakovosti zunanjega zraka na obravnavanih območjih so se na posameznih merilnih
mestih, v obdobju marec – april 2022, izvajale 1-urne kontinuirane tehnološke meritve prašnih delcev
v zraku. Meritve so se izvajale v času, ko ni bilo padavin. Merilnik je vsako minuto prečrpal 1,2 litra
zraka.
MERJENE VELIČINE:
• PM10 prašni delci aerodinamičnega premera 10 μm (vrednosti podane v μg/m3),
• PM2,5 prašni delci aerodinamičnega premera 2,5 μm (vrednosti podane v μg/m3).
Preglednica 5.8: Mejne vrednosti in sprejemljivo preseganje za PM10 in PM2,5
Parameter
Čas povprečenja
Mejna / ciljna vrednost
[μg/m3]
PM10

PM2,5

1 dan

50, ne sme biti presežena več
kot 35-krat v koledarskem letu

Koledarsko leto

40

Koledarsko leto

25
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PM10 delci: zakonsko so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 24
ur, ki lahko do 35 dni v enem koledarskem letu presegajo mejno vrednost. Navedeno pomeni, da je v
enem koledarskem letu dovoljeno 35 preseganj mejne dnevne vrednosti in do tega števila dnevnih
preseganj mejnih vrednosti se šteje, da onesnaženost zraka s PM10 ni čezmerna; PM2,5 delci: zakonsko
so mejne vrednosti določene kot povprečne vrednosti izmerjene v obdobju 1 leta, nobena od
izmerjenih vrednosti ne sme presegati mejne vrednosti.

OPIS MERILNIHMEST IN REZULTATOV MERITEV:
• MM1 – ENOTA CENTRALNI VRTEC, STREHA (SEVNICA)
o Opis merilnega mesta:
Merilno mesto se je nahajalo na strehi Vrtca Ciciban Sevnica, Enota centralni vrtec, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica.
o Lokacija merilnega mesta:
Lokacijo meritev je določil naročnik. Podatki o merilnem mestu so navedeni v Preglednica 7.6.
Mikrolokacija merilnega mesta 1 je prikazana na Sliki 7.5.
Preglednica 5.9: Lokacija merilnega mesta MM1
Oznaka
Lokacija merilnega mesta
merilnega mesta

MM1

Vrtec Ciciban Sevnica, Enota
centralni vrtec, streha

Gauss-Kruegerjev
koordainate
X
96572

Y
523632

Slika 5.1: Mikrolokacija merilnega mesta MM1 – Enota centralni vrtec, streha
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•

MM2 – ENOTA PANORAMA (BOŠTANJ)
o Opis merilnega mesta
Merilno mesto se je nahajalo na balkonu Vrtca Ciciban Sevnica, Enota Panorama, Boštanj.
o Lokacija merilnega mesta
Lokacijo meritev je določil naročnik. Podatki o merilnem mestu so navedeni v Preglednici 7.7. Lokacija
merilnega mesta je prikazana na Sliki 7.6.
Preglednica 5.10: Lokacija merilnega mesta na katerem so se izvajale meritve – MM2.
Oznaka
Lokacija merilnega mesta
Gauss-Kruegerjev
merilnega mesta
koordainate
X
MM2

Balkon Enote
Ciciban Sevnica

Panorama

Y

Vrtca 46.00939 15.28505

Slika 5.2: Mikrolokacija merilnega mesta MM2 – balkon Enote panorama Vrtca Ciciban Sevnica
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REZULTATI:
V Preglednici 7.8 in Preglednici 7.9 so prikazane mejne ter izmerjene povprečne 1-urne vrednosti za
posamezno velikost prašnih delcev v zraku [μg/m3] za vsako izvedeno meritev. Meritve so se 10 dni
izvajale v popoldanskem času, med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut), in 10 dni v dopoldanskem času,
med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut), na merilnem mesti 1 in merilnem mestu 2. Za vsako izmerjeno
povprečno vrednost je ovrednotena tudi ustreznost.
Preglednica 5.11: Vrednotenje ustreznosti povprečja izmerjenih vrednosti prašnih delcev glede na predpisane
mejne vrednosti na merilnem mestu 1

Preglednica 5.12: Vrednotenje ustreznosti povprečja izmerjenih vrednosti prašnih delcev glede na predpisane
mejne vrednosti na merilnem mestu 2
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Grafični prikaz povprečnih 1-urnih vrednosti prašnih delcev v zraku po dnevih za merilno mesto 1

Grafikon 5.8: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na merilnem mestu MM1
v dopoldanskem času med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Grafikon 5.9: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na merilnem mestu MM1
v popoldanskem času med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)
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Grafični prikaz povprečnih 1-urnih vrednosti prašnih delcev v zraku po dnevih za merilno mesto 2

Grafikon 5.10: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na merilnem mestu
MM2 v dopoldanskem času med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Grafikon 5.11: Povprečne 1-urne vrednosti [μg/m3] za posamezne velikosti prašnih delcev v zraku na merilnem mestu
MM2 v popoldanskem času med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut)
(Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)
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Zaključek
Meritve so se izvajale na dveh različnih merilnih mestih objekta Vrtca Ciciban, Sevnica in v dveh
različnih obdobjih dneva. Merilno mesto 1 je bilo locirano na strehi enote centralnega vrtca Ciciban v
Sevnici, merilno mesto 2 pa je bilo locirano na balkonu enote Panorama v Boštanju. V dopoldanskem
času so se meritve izvajale med 8:00 in 9:00 uro (± 15 minut). V popoldanskem času so se meritve
izvajale med 15:00 in 16:00 uro (± 15 minut).
Iz rezultatov tehnoloških meritev delcev je razvidno, da izmerjene povprečne vrednosti delcev PM10
in PM2,5, v času izvajanja meritev, na nobenem od merilnih mest NE PRESEGAJO PREDPISANE MEJNE
VREDNOSTI, ki so določene v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Ur. list, št. 9/11, 8/15 in 66/18). Iz
tega sledi, da zunanji zrak na merilnem mestu 1 in merilnem mestu 2, ni čezmerno obremenjen s
prašnimi delci, v času izvajanja meritev. (Vir: Inštitut za sanitarno inženirstvo)

Ukrepi za izboljšanje zraka
Občina Sevnica nima sprejetega odloka o načrtu kakovosti zraka na območju občine Sevnica. Kljub
temu smo navedli nekaj ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Kakovost zraka je namreč osrednji
pokazatelj stanja okolja, saj ima onesnažen zrak večji vpliv na zdravje in počutje ljudi kot drugi okoljski
vplivi. Poleg tega onesnažen zrak škodljivo vpliva na ekosisteme ter gradivo zgradb in naprav, ki jih
uporabljamo.
Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije:
• povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja;
• širitev plinovodnega omrežja;
• spodbujanje priključevanja objektov na plinovodno omrežje;
• dodatno spodbujanje zamenjave obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi
napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije;
• svetovanje občanom o uporabi za boljše posluževanje malih kurilnih naprav in merjenje
vlažnosti lesne biomase;
• izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za pametno uporabo lesne biomase
kot goriva v malih kurilnih napravah;
• izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah;
• zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne spletne platforme;
• lokalna energetska zasnova;
• informiranje in spodbujanje zmanjševanja toplotnih izgub stavb;
• rezervacija območij za nizkoenergijsko gradnjo masivnih lesenih objektov, ogrevanih z
obnovljivimi viri energije, zasnovanih in postavljenih z upoštevanjem vrednosti in meril v okolju
mesta razpoznane identitetne – tradicionalne arhitekture;
• vzpostavi se organizirano energetsko upravljanje objektov v občinski lasti;
• natančna evidenca malih kurilnih naprav.
Ukrepi na področju prometa:
• spodbujanje trajnostnega mestnega prevoza;
• nadgradnja mestnega potniškega prometa;
• zagotovitev parkirnih mest za kolesa;
• trajnostna parkirna politika;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urejanje javnega potniškega prometa;
spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in trajnostne mobilnosti;
preusmeritev tovornega prometa na železnico;
spodbujanje elektromobilnosti in njen preboj;
spodbujanje uporabe stisnjenega zemeljskega plina (predvsem v JPP, Javnih gospodarskih
službah, OPP …);
izboljšanje cestne infrastrukture za kolesarje in pešce;
omejevanja in umirjanje prometa;
odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke prometne pretočnosti;
spodbujanje zamenjav pogona – goriva osebnih avtomobilov;
priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojen za kakovost zraka);
ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov in skupne uporabe avtomobilov;
zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne želijo
imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselno imeti JPP z rednim voznim
redom (prevoz na zahtevo);
spodbujanje trajnostnega prevoza za prihod v službo;
zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v primestnem in medkrajevnem prometu;
ureditev kolesarskih stez in cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih pomanjkljivosti za
množično uporabo kolesarjenja za dnevne opravke;
sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez;
sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP;
ureditev pločnikov, varnih prehodov za pešce in odprava ključnih pomanjkljivosti, ki ovirajo
pešačenje;
promocija: pešačenja in pohodništva, pešačenja in teka ter pešačenja in planinarjenja;
kolesu prijazna vrtec in šola;
peš v šolo in vrtec;
uvedba in povečanje izposoje koles v občini.

Ukrepi na drugih področjih:
• vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte;
• spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju URE
in OVE ter trajnostne mobilnosti;
• prostorsko načrtovanje skladno s potrebami za izboljšanja kakovosti zraka;
• izdelava video produkcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in njihovo
predstavljanje javnosti;
• ozelenitev mesta;
• delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje;
• izvajanje stalne med sektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za načrtovanje
ukrepov;
• izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka;
• preprečevanje ognjemetov med kurilno sezono.
Gospodarski ukrepi:
• uveljavitev sistema ravnanja z okoljem;
• spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij BAT;
• zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora
53

SECAP Sevnica
•
•
•

zaščita površin;
skupne naloge občine in gospodarstva - Občina lahko vse večje gospodarske subjekte povabi,
da skupaj pregledajo možnosti so/delovanja za izboljšanje kakovosti zraka;
izvajalci gospodarskih dejavnosti - izvajanje ukrepov izvajalcev za zmanjšanje izpustov trdnih
delcev iz obratovanja njihovih naprav.

Kratkoročni ukrepi:
• kratkoročni ukrepi se izvajajo zaradi skrajšanja obdobij s preseženimi dnevnimi mejnimi
vrednostmi PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila občanom in
institucijam, da v okviru svojih možnosti začasno zmanjšajo emisije delcev pri uporabi
prometnih sredstev in kurilnih naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki oddajajo večje količine
delcev

54

SECAP Sevnica

ANALIZA POTENCIALOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Obnovljivi viri energije v nadaljevanju (OVE) so viri, ki se nenehno obnavljajo, so okolju prijazni in
naravni. Nasprotje od OVE so neobnovljivi viri energije oz. fosilna goriva, ki jih počasi zmanjkuje. OVE
nastajajo s stalnimi naravnimi procesi, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok, fotosinteza, bibavica in
zemeljski toplotni tokovi. OVE izkoriščamo za potrebe električne, toplotne energije ter kot goriva v
prometu. Prednost obnovljivih energetskih virov je ekološka sprejemljivost, saj je emisijski cikel
sproščanja in sprejemanja snovi zaključen.
Za obnovljive vire energije sta glavni značilnosti neomejena trajnost in velik potencial. Njihova lastnost
je tudi bolj enakomerna razporeditev brez geopolitičnih ovir. Druga značilnost oziroma slabost OVE je
časovna spremenljivost moči in energije virov ter nizka gostota moči. Razen v obliki biomase in toplote
oceanov obnovljivih virov ne moremo shraniti z naravnimi sistemi, ki bi omogočali rabo energije takrat,
ko jo potrebujemo. Za shranjevanje obnovljivih virov uporabljamo različne naprave, kar pa zmanjšuje
učinkovitost in podraži izkoriščanje obnovljivih virov energije.
Potenciali obnovljivih virov:
• biomasa;
• sončna energija;
• hidroenergija;
• vetrna energija;
• geotermalna energija;
• toplote okolja;
• bioplina.

Potencial lesne biomase
Lesna biomasa uporabljena v energetske namene so les iz gozdov (del rednega poseka, vejevina,
redčenja, premene, sanitarne sečnje), les iz površin v zaraščanju, les iz kmetijskih in urbanih površin,
lesni ostanki primarne in sekundarne predelave lesa in odslužen (neonesnažen) les. Potencial lesne
biomase je količina lesa, ki je na nekem območju trajno razpoložljiva v energetske namene. Pri tem je
potrebno ločevati med teoretičnim in dejansko razpoložljivim potencialom. Teoretični potencial lesne
biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial
lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek lesa. Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od
teoretičnega zaradi različnih dejavnikov: načel gospodarjenja z gozdovi, tehnologij pridobivanja in rabe
lesne biomase (opremljenost in usposobljenost lastnikov gozdov in gozdarskih podjetji za pridobivanje
lesne biomase), trga gozdnih lesnih proizvodov (razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne
biomase oziroma posameznih gozdnih lesnih asortimentov na trgu) in socio-ekonomskih razmer
lastnikov gozdov (značilnosti posameznih socio-ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega
izhajajoč odnos do gozda).
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Slika 6.1: Gozdnatost Slovenije.

(VIR: http://www.zgs.si)
Občina Sevnica ima površine 27.217 ha, od tega je kar 16.101 ha gozda, kar je 59,2% pokritost z
gozdom. Torej se lahko oceni, da je občina Sevnica med bolj gozdnatimi slovenskimi občinami in je po
gozdarskih kazalcih ocenjena z 5 v lestvici od 1 do 5.
Preglednica 6.1: Osnovni podatki o gozdovih v občini Sevnica.

(VIR: zavod za gozdove Slovenija)
Opomba kazalcev: 1- občine, ki so manj primerne za rabo lesne mase; 5- občine so bolj primerne
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Leta 2014 je Gozdarski inštitut Slovenije pripravil poročilo o potencialih lesa slabše kakovosti za
energetske namene ter hlodov listavcev in iglavcev z naslovom »Za posavski gozd in les« v katerem so
zajete vse občine v regiji Posavje.

Slika 6.2: Karta teoretičnih tržnih količin lesa slabše kakovosti v regiji Posavje
(VIR: GIS; 2014)

Glavni cilji študije je bil izdelati strokovne podlage za izvedbo aktivnosti za povezovanje različnih
akterjev v verigi »Gozd-les«. Ciljne občine so bile: Sevnica, Krško, Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica
na Krki in Radeče. Za dosego zastavljenega cilja so bile izvedene naslednje aktivnosti:
• Analiza potencialov lesa iz gozdov
• Analiza obstoječih deležnikov vzdolž gozdno-lesnih verig
• Analiza potencialnih lokacij za nove aktivnosti
• Priprava internetnega portala »Za posavski gozd«
• Analizo možnosti povezovanja deležnikov vzdolž proizvodnih verig
• Delavnice z zainteresiranimi deležniki
Posamezna analiza je obširneje predstavljena v samostojnem dokumentu. Na tem mestu so povzeti
predvsem najpomembnejši zaključki posamezne študije.
Informacije o količinah in potencialih lesa iz gozdov so pomembne za vse akterje, ki so vključeni v
gozdno-lesne verige. Za njih je najbolj pomembna realna in trenutno razpoložljiva količina lesa, ki se
lahko pojavi na trgu, kjer je že izvzeta količina lesa, ki se porabi za lastno uporabo v gospodinjstvih.
V okviru projekta »Za posavski gozd in les« je bil cilj ugotoviti, kolikšne so:
• teoretične tržne količine lesa slabše kakovosti ter hlodov;
• dejanske tržne količine lesa slabše kakovosti ter hlodov.
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Analize so bile narejene ločeno po lastništvu gozdov in po drevesni sestavi. V analize je bilo vključenih
vseh šest posavskih občin: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Teoretični tržni potencial je maksimalna količina lesa, ki bi jo lahko letno posekali in ponudili na trgu
in bi pri tem še zagotavljali trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Dejanski tržni potencial pa temelji na podatkih o povprečni količini lesa, ki je bila letno posekana v
obdobju petih let (2009–2013) in se je takrat pojavila na trgu.
V raziskavi so se osredotočili po namenu rabe na dve skupini sortimentov, in sicer na hlode in les slabše
kakovosti. Les slabše kakovosti je ves les za celulozo in plošče ter ves les iz debla in vej, primeren za
kurjavo ("Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS št.79/2011)". Delitev
na hlode in les slabše kakovosti je v naši raziskavi opredeljena z dimenzijami, namenom rabe in
kakovostjo. Kakovosten les oziroma hlodi so pomembni za podjetja, ki se ukvarjajo z nabavo, predelavo
ali prodajo hlodov; to so predvsem žagarski obrati in proizvajalci furnirja ter proizvajalci vezanih
furnirskih plošč. Poleg hlodov je za lesnopredelovalno industrijo pomemben tudi les slabše kakovosti.
Tak les je pomemben predvsem za celulozno in kemično industrijo, proizvajalce lesnih plošč,
proizvajalce lesnih goriv in energetska podjetja, ki proizvajajo in tržijo toploto in/ali elektriko,
proizvedeno iz lesne biomase. Za vse zgoraj omenjene akterje v verigi je poleg poznavanja teoretičnih
potencialov naših gozdov pomemben podatek o realno in trenutno razpoložljivi tržni količini lesa. To
je količina, ki se dejansko lahko pojavi na trgu in v kateri ni količin lesa, ki se porabi za lastne potrebe v
gospodinjstvih (na primer za ogrevanje gospodinjstev).
Pri interpretaciji teh rezultatov pa je potrebno biti previden, saj je v analizah upoštevan le evidentiran
posek, tako da so v realnosti količine, ki vstopajo na trg verjetno večje.
Najpomembnejši zaključki študije pa so:
• Skupna tržna količina oziroma teoretični tržni potencial lesne biomase v izbranih občinah znaša
81.289,8 ton suhe snovi (tss) oziroma cca. 144.581 m3. Preračunano na površino gozda v
celotni regiji to znaša 1,8 tss/ha ali približno 3,1 m3/ha, kar je precej več od povprečja za
celotno Slovenijo. Od skupne količine lesa slabše kakovosti je kar 83 % potenciala v zasebnih
gozdovih. Od skupne absolutne količine lesa slabše kakovosti prevladujejo listavci z 93 %.
• Teoretična količina hlodov listavcev, ki bi lahko vstopila na trg, znaša v regiji Posavje 29.289
m3. Ta skupna količina predstavlja teoretični tržni potencial hlodov listavcev, ki ga je možno
izkoristiti iz gozdov v izbrani regiji. Preračunano na skupno površino gozda v regiji znaša ta
količina 0,6 m3/ha. Od te skupne absolutne količine hlodov listavcev je 80 % tega lesa v
zasebnih gozdovih.
• Dejanska neto količina oziroma tržni potencial hlodov smreke in jelke dimenzij 20-59 cm, znaša
v regiji Posavje 16.587 m3 oziroma preračunano na površino gozda v obravnavani regiji je to
0,4 m3/ha. Od skupne količine teh hlodov se 61 % letno poseka v zasebnih gozdovih.
V spodnji preglednici 6.2 predstavljamo povzetek teoretičnih tržnih količin lesa, ki zagotavljajo
trajnostno gospodarjenje z gozdovi in so izračunani na podlagi nam dostopnih podatkov Zavoda za
gozdove o stanju gozdov.
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Preglednica 6.2: Absolutne teoretične tržne količine lesa v regiji Posavje

Les slabše kakovosti v državnih in občinskih
gozdovih ter gozdovih drugih pravnih oseb
Les slabše kakovosti v zasebnih gozdovih
Hlodi listavcev v državnih in občinskih
gozdovih ter gozdovih drugih pravnih oseb
Hlodi listavcev v zasebnih gozdovih
Les smreke in jelke debeline 20-59 cm v
državnih in občinskih gozdovih ter gozdovih
drugih pravnih oseb*1
Les smreke in jelke debeline 20-59 cm v
zasebnih gozdovih*1
Skupaj

Iglavci [m3]
5.266

Listavci [m3]
20.312

8.995
/

110.008
6.161

/
6.414

23.128
/

10.173

/

30.848

159.609

*1 Za les smreke in jelke so računani le dejanski potenciali, teoretične tržne količine bi bile večje (VIR:GIS)

Potencial izrabe sončne energije
Sončna energija prihaja na zemljo v obliki elektromagnetnega valovanja in je del naravnih energetskih
tokov, ki ohranjajo ravnovesje na našem planetu. Brez nje življenje na zemlji ne bi bilo možno. Vpadlo
sončno sevanje v eni uri je večje kot so celoletne zemeljske potrebe po energiji. Celotni potencial
sončnega sevanja za Slovenijo znaša več kot 300-kratnik porabe primarne energije. Danes izkoriščamo
manj kot 3 % ocenjenega tehničnega potenciala.
Na področju celotne Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V
povprečju je npr. za 10 % višji od Nemčije. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko
in najmanj osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1100 kWh vpadle
sončne energije na m2 horizontalne površine. Občina Sevnica pa ima nekoliko več vpadle sončne
energije (1.150–1.250 kWh). Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika.

Slika 6.3: Prikaz jakosti sončnega obsevanja izraženo v
kWh/m2.

(VIR : Kastelec, D. Rakovec J.)

Slika 6.4: Prikazuje lokacije instaliranih sončnih elektrarn
v občini Sevnica.

(VIR: Atlas trajnostne energije)
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Potencial hidroenergije
Hidro-energijo na območju občine proizvaja reka Sava, kjer sta postavljeni dve hidro-elektrarni – HE
Boštanj ter HE Arto-Blanca.
HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 32,5 MW. Je
pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s,
s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 109 GWh.
HE Boštanj v slovenski elektroenergetski sistem prispeva slab odstotek trenutne letne proizvodnje
električne energije v Sloveniji, skladno s potrebami proizvaja tudi vršno energijo in nudi možnost
izvajanja sistemskih storitev. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja GEN in v normalnih
hidroloških razmerah obratuje brez posadke. (VIR: HESS)
HE Arto - Blanca je tretja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 39,12 MW.
Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500
m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 148 GWh.
HE Arto - Blanca v slovenski elektroenergetski sistem prispeva približno en odstotek trenutne letne
proizvodnje električne energije v Sloveniji, skladno s potrebami proizvaja tudi vršno energijo in nudi
možnost izvajanja sistemskih storitev. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja GEN in v
normalnih hidroloških razmerah obratuje brez posadke. (VIR: HESS)

Slika 6.5: HE Boštanj;

(VIR: HESS)

Slika 6.6: HE Arto – Blanca
(VIR: HESS)
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6.3.1 Mikro hidroelektrarne
Hidroelektrarne se raztezajo v razponu moči od nekaj sto W do več kot 10 GW. Majhne hidroelektrarne
delimo glede na moč v tri skupine: mikro elektrarne, ki imajo moč manj kot 100 kW, mini elektrarne,
ki imajo moč od 100 kW do 1 MW in male elektrarne, katerih moč znaša od 1 MW do 10 MW.

Slika 6.7: Primer mikro hidroelektrarne

(VIR: Ekoglobal)
Mikro sistemi delujejo tako, da je del toka reke speljan po kanalu ali ceveh do turbine, ki poganja
generator in s tem proizvaja elektriko. Izstopna voda iz turbine se nato vrača v rečno strugo. Mikro
sistemi so ponavadi »run of the river« sistemi, ker dovoljujejo glavnemu toku reke, da neovirano teče
naprej. To je izredno pomembno z vidika ekologije, saj ne naredimo nobenega bistvenega posega v
reko. S tem ne spreminjamo vodostoja in režima reki ter ne onemogočamo normalnega vodnega
življenja. Poleg tega ne potrebujemo velikih sredstev za zajezitev reke. Sistem je lahko zgrajen lokalno
pri majhnih stroških, kjer je zaradi preprostega sistema zanesljivost daljša. Problem lahko nastopi, če
imamo izrazita sušna in deževna obdobja, če posebno v sušnih obdobjih, če si ne moremo zagotoviti
dovolj velike količine vode. Če elektrike ne oddajamo v omrežje in če nimamo nameščenih
akumulatorjev za njeno shranjevanje, potem je presežek električne energije izgubljen.
Mikro sistemi so še posebno primerni za podeželske in izolirane kraje in so ekonomska alternativa
obstoječemu električnemu omrežju. Sistemi priskrbijo poceni, neodvisen in nepretrgan električni tok
brez škodljivega vplivanja na okolje. V mikro sistemih uporabljamo dve vrsti turbin, ki sta odvisni od
pretoka in vodnega padca. To sta impulzna in reakcijska turbina. Tipični impulzni turbini sta Peltonova
in Turgo turbina, ki ju uporabljamo pri srednjih in visokih vodnih padcih. Reakcijske turbine večinoma
uporabljamo pri srednjih (Francisova turbina) ali nizkih vodnih padcih (propelerska turbina).
Pridobljeno električno energijo lahko direktno porabljamo, pošiljamo v omrežje ali pa jo skladiščimo v
akumulatorjih. Pri direktni porabi električne energije sistem proizvaja 240V izmeničnega toka, ki se
dovaja do porabnika preko turbine, ki mora biti zadosti velika, da pokrije konice električne porabe. Ti
sistemi zahtevajo velik vodni padec ali velik pretok. V sistemih z akumulatorji, generator proizvede
konstanten enosmerni tok, ki se dovaja do porabnika preko inverterja. Akumulatorski sistem mora biti
prilagojen dnevni porabi električne energije in lahko uporabljamo manjše turbine, kot pri direktni
porabi elektrike.
Začetek gradnje malih elektrarn v Sloveniji je v začetku 80 let spodbudil Zakon o energetskem
gospodarstvu, ki je dovolil gradnjo energetskih objektov tudi izven elektrogospodarstva. Tako je bila
do osamosvojitve zgrajena večina malih hidroelektrarn. Danes imajo velike hidroelektrarne instalirano
kapaciteto približno 759,4 MW, male hidroelektrarne pa približno 146,459 MW. (VIR: fs.uni-lj.si)
61

SECAP Sevnica

Potencial vetrne energije
Ključna prednost vetrnih elektrarn (VE) je, da izkoriščajo naravno energijo vetra za proizvodnjo
električne energije in pri tem ne proizvajajo toplogrednih plinov, odpadkov ali drugih nevarnih snovi.
Cilj VE je doseči optimalno izkoriščanje energije vetra ob upoštevanju okoljskih, družbenih, tehničnih
in ekonomskih dejavnikov na posamični lokaciji vetrne elektrarne.
Proizvodnja elektrike z VE ima naslednje pozitivne učinke in vplive:
• za proizvodnjo elektrike VE ne potrebujejo goriva;
• VE predstavljajo čist vir energije, brez emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v okolje;
• VE ne proizvajajo odpadkov;
• enostavna tehnologija pretvorbe energije vetra v električno energijo;
• dolga življenjska doba (približno 25 let) ;
• različne možnosti delovanja glede na vetrovne razmere;
• hitra in enostavna razgradnja po poteku življenjske dobo.
Slovenija je med evropskimi državami na repu pri izkoriščanju vetrnega potenciala.
V Sloveniji imamo izdelane vetrne karte in tudi že izpostavljena področja, ki imajo dovolj vetrnega
potenciala za izkoriščanje vetra. Na drugi strani pa relativna majhnost dežele z izrazito reliefno
dinamiko na kratke razdalje in zelo občutljivimi ekosistemi, ki preprečuje uveljavitev obširnih tovrstnih
energetskih projektov.
V letu 2017 je v Sloveniji inštaliranih za manj kot 4MW proizvodnih enot električne energije iz vetra.
Trenutno na območju obratujeta le dve večji vetrni elektrarni na Griškem polju in pri Razdrtem ter
nekaj mikro-vetrnih elektrarn, tako smo še vedno zelo oddaljeni od slovenskih zavez pridobivanja
energije iz vetra do konec leta 2020.
•

V občini je po vetrni karti potencial za velike in male vetrne elektrarne. Velike elektrarne je
smiselno postavljati na območju kjer je hitrost vetra 50 m nad tlemi 5 m/s ali več, za male
vetrne elektrarne pa, kjer je hitrost vetra 50 m nad tlemi 3 m/s ali več.

•

Glede na statistične podatke elektro distributerjev Slovenije o tem, koliko elektrike pri nas
porabi štiričlanska družina, in na podlagi predpostavke, da dobro projektirana vetrna
elektrarna letno pridela 2200 kWh, bi po izračunih projektantov potrebovali vetrno elektrarno
moči od 3,5 kW do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam. Družine, ki porabijo nadpovprečno
veliko električne energije, pa bi potrebovale vetrno elektrarno moči približno 5–10 kW.

•

Cena male vetrne elektrarne se giblje okoli 3.000 do 5.000 €/kW, velike vetrne elektrarne pa
približno 1.500 €/kW. Pri proizvodnji energije iz vetrnih elektrarn je izkoristek približno 60 %.
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Slika 6.8: Prikazuje povprečno letno hitrost vetra 50 m nad tlemi.

(VIR: Arso / Geopedija)

Slika 6.9: Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994-2001 v občini
Sevnica (VIR: PISO)

Vetrna energija na področju občine glede na karto oz. zgornjo sliko ima potencial za manjše do srednje
vetrne elektrarne po več lokacij v občini. Za večje vetrne elektrarne pa je primernejši skrajni severni
del območja občine.
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Potencial geotermalne energije
Izkoriščanje geotermalne energije v Sloveniji
Glede na njeno pojavnost in možnost praktičnega koriščenja, delimo geotermalno energijo na:
• hidrogeotermalno energijo – geotermalna energija tekočih in plinastih fluidov;
• petrogeotermalno energijo – geotermalna energija mase kamnin.
Teoretični potencial geotermalne energije v Sloveniji znaša 5.467 GWh oz. 301 GWh proizvedene
električne energije na leto. Dejanski potencial je bistveno nižji in nesorazmerno porazdeljen po državi.
Največji odkrit potencial za izkoriščanje geotermalne energije je prav gotovo v Pomurju v tako
imenovanem Panonskem bazenu, kar je vidno na slikah 46 in 47, saj je v Pomurju veliko število vrelcev
tople vode.
V Sloveniji se največ uporabljajo nizkotemperaturni viri geotermalne energije. Največ raziskav je bilo
narejenih v severovzhodnem delu Slovenije. Na sliki 47 so prikazane geotermično perspektivne regije
v Sloveniji:
• Panonski bazen s površino 1.300 km2. Raziskave so bile uspešne, saj je zajeto več kot 100 L/s nizko
mineralizirane termalne vode s temperaturo 40 °C – 70 °C.
• Rogaško-celjsko-šoštanjska regija s površino 450 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 250 L/s
vode s temperaturo 18,5 °C – 48 °C.
• Planinsko-laško-zagorska regija s površino 380 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je čez 150 L/s vode
s temperaturo 21 °C – 43 °C.
• Krško-brežiška regija s površino 550 km2. Skupna izdatnost vseh zajetij je čez 240 L/s vode s
temperaturo 15 °C – 64 °C.
• Ljubljanska kotlina s površino 600 km2. Skupna izdatnost vseh zajetji je okrog 150 L/s vode s
temperaturo 18 °C – 30 °C. (Vir: http://www.ljudmila.org/sef/geotermalna.htm)

Slika 6.10: Podtalnica se v zemlji segreva, temperatura je odvisna od globine in letnega časa.

(VIR: Revija Instalater, 10. September 2010)
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Slika 6.11: Prikazuje geotermično karto Slovenije.

(VIR: Geološki zavod Slovenije, 2005)
Ocena toplotne moči v Sloveniji znaša več milijard GJ. Po pokrajinah je največ geotermalnih izvorov v
severovzhodni Sloveniji (65 %), sledi Krško – Brežiška kotlina (25 %) in Ljubljanska kotlina (5 %), slika
9.16.
Ocena možnosti izrabe geotermalne energije v Občini Sevnica
Natančno oceno bi bilo na željo investitorja mogoče pridobiti z teoretičnimi študijami, ki bi določile
mikrolokacije za raziskovalne vrtine na snovi katerih pridobimo točne podatke o geotermalnem
potencialu na določenem območju.

Ogrevanje s toplotno črpalko
Toplotne črpalke izkoriščajo za svoje delovanje toploto okolice, toploto zraka, podtalne in površinske
vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, pa tudi odpadno toploto tehnoloških procesov,
ki jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode.
Delovanje toplotne črpalke temelji na načelu odvzemanja toplote okolici na nižji temperaturni ravni in
njenem oddajanju v sistem ogrevanja na višji temperaturni ravni. Gre za krožni proces, v katerem
delovni medij toplotne črpalke v uparjalniku odvzame toploto okolici in se pri tem upari. Zaradi dela,
dovedenega s kompresorjem, se mediju nato povečata temperatura in tlak, v kondenzatorju pa se
medij ponovno utekočini in pri tem odda toploto v sistem ogrevanja. Pred ponovnim vstopom v
uparjalnik potuje medij še skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na začetni tlak. Delovanje takšne
toplotne črpalke, imenujejo tudi kompresorska, kjer moramo kompresorju dovajati pogonsko energijo.
Razmerje med pridobljeno toploto in vloženim delom imenujemo grelno število. Toplotne črpalke
običajno dosegajo letna grelna števila do 3.5, kar pomeni, da lahko na 1 KWh vložene energije
pridobimo 3.5 KWh toplotne energije. Sodobnejše toplotne črpalke dosegajo letno grelno število tudi
do 6. Tehnologija se še naprej razvija, kar pomeni, da se bo učinkovitost v prihodnje še povečevala.
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Pomembnejši napotki za uporabo in izbiro toplotne črpalke:
• lega zgradbe in razporeditev in kapaciteta ogrevalnih teles;
• natančna določitev toplotnih potreb zgradbe;
• določitev potreb po topli sanitarni vodi;
• uporaba nizkotemperaturnih sistemov;
• izdelana tehnična dokumentacija in kakovostna izvedba;
• strokovna ocena razpoložljivosti in izbira tipa toplotne črpalke;
• pregled ustreznosti zemljišča in določitev mikrolokacije TČ;
• predhodna pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za uporabo.
Toplotne črpalke za svoje delovanje lahko izkoriščajo različne medije in jih glede na to razvrščamo v tri
skupine:
• zemlja – voda;
• voda – voda;
• zrak – voda.

6.6.1 Potencial izrabe biogoriv
Bioplin nastaja v procesu predelave bakterij pod anaerobnimi pogoji. Te razgradijo organski material
do končnih produktov, od teh pa največji delež predstavljata ogljikov dioksid (CO2) in metan (CH4).
Delež metana je med 50–70 %, ogljikovega dioksida pa med 30–40 %, poleg tega pa še žveplovodik,
amoniak in dušik.
Bioplin se lahko uporablja na kraju samem ali pa ga uporabimo kot pogonsko gorivo v motorjih z
notranjim izgorevanjem. Pridobiva se ga lahko skoraj iz vseh organskih materialov (fekalij domačih
živali, poljedelskih odpadkov, gospodinjskih odpadkov, odpadkov živilske industrije, klavniških
odpadkov ter ostankov košnje). Poleg gnojevke vse bolj uporabljajo tudi odpadke iz kmetijstva,
gostinstva in živilsko-predelovalne industrije. Odpadno blato je zelo primerno za gnojenje njiv in
travnikov.

Bioplin se lahko pridobiva iz naslednjih virov:
• odpadki v kmetijstvu: živalski iztrebki in kmetijski zeleni odpadki,
• organski odpadki na odlagališčih komunalnih odpadkov,
• biorazgradljivi odpadki na centralnih čistilnih napravah odpadne vode (odplake),
• biorazgradljivi odpadki industrije,
• odpadki kuhinj, restavracij in trgovin z živili.
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Preglednica 6.3: Prikazuje število gospodarstev in živali na območju občine Sevnice (LETO 2010 IN 2020).
2010

2020

Število
živali
Govedo
Krave
Krave molznice
Krave dojilje
Prašiči
Prašiči v pitanju
Perutnina
Kokoši nesnice
Pitovni piščanci
Lihoprsti kopitarji
Drobnica
Kunci
Čebelje družine

Število kmetijskih
gospodarstev

8.268
2.843
1.394
1.449
2.901
1.517
27.070
22.266
z
317
2.752
2.669
z

819
611
165
466
482
382
710
691
46
123
202
258
z

Število
Število kmetijskih
živali
gospodarstev
9.010
2.677
1.196
1.481
1.507
1.265
14.841
10.036
2.399
239
2.097
467
1.538

663
478
78
400
166
157
538
529
19
98
158
89
50

(VIR: SURS)
Preglednica 6.4: Prikazuje število gospodarstev v letu
2010 in 2020.

Preglednica 6.5: Prikazuje število živali v letu 2010 in 2020.

Iz podatkov prikazanih v zgornjih preglednicah je razvidno da je v občini razvita živinoreja posebno pa
je stabilna govedoreja. Iz tega naslova je smiselno tudi izkoriščati potencial bioplina in pa toploto od
hlajenja mleka.
6.6.1.1

Predelava odpadnega olja v alternativna goriva

Javno komunalno podjetje Sevnica je vodilni partner projekta »Olje nekoliko drugače«.
Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si,
potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Posavje. Partnerji v navedem projektu so: Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d.d.,
Komunala Brežice, d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo U3 Sevnica. Skupna višina
predvidenih sredstev znaša 201.315,03 evrov in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 130.818,80 €, zaključek operacije je bil predviden do
30. 9. 2019.
Projekt Olje nekoliko drugače je bil namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in naravnih virov z
odpadnim jedilnim oljem in demonstriranju možnosti njegove trajnostne ponovne uporabe, kar bo v
projektu doseženo z realizacijo treh ključnih ciljev:
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•

Neposreden prispevek k ohranitvi ekosistemov, predvsem vodnih; preko povečane
ozaveščenosti in motivacije širše javnosti zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v
kanalizacijske sisteme, neprimerno uporabo za namene gnojenja in drugačnega neustreznega
odlaganja in s tem tveganje za onesnaženje podtalnih voda.
o Podcilji: zmanjšati obremenitve vodnih virov, zmanjševanje toplogrednih plinov
• Neposreden prispevek k zmanjšanim stroškom delovanja javnega komunalnega sistema; po
strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar milijon litrov pitne vode, poleg
neposrednih tveganj za oskrbo s pitno vodo pa olja povečujejo tudi stroške čiščenj odpadnih
voda na čistilnih napravah in s tem višje stroške javnih storitev v občinah.
o Podcilji: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v občinah na območju in
zmanjšanje stroškov centralne čistilne naprave na območju LAS Posavje.
• Demonstracija primera projekta krožne ekonomije, na osnovi koncepta naravnega kapitala v
omejenem obsegu, na način sodelovanja javnosti; projekt želi pokazati, da je možno oblikovati
lokalne ekonomske modele, ki ugodno stanje ekosistemov dosegajo s tržno vzdržnim
modelom, prenosljivi pa so tudi na druge regije oziroma izven države.
o Podcilji: ustvariti eno novo delovno mesto, reciklirati odpadno jedilno olje v
alternativno gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Zmanjšanje količin napačno odloženega
jedilnega olja na viru in motivacija občanov za aktivno sodelovanje pri varovanju
skupnih naravnih virov, krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o
ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi.
V okviru projekta so bile izvedene izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o
problematiki odpadnega jedilnega olja, za izvajanje vsebin projekta bo zaposlena ena oseba,
ozaveščeni bodo občani vseh posavskih občin, postavljeni bodo ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega
jedilnega olja, po gospodinjstvih bodo razdeljene manjše posodice za zbiranje odpadnega jedilnega
olja, vzpostavljena bo filtrirna postaja za predelavo odpadnega jedilnega olja. (Vir: Olje nekoliko
drugače (komunala-sevnica.si))

Slika 6.12: Lokacije zbiranja odpadnega olja v občini Sevnica

(Vir: Olje nekoliko drugače (komunala-sevnica.si))
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OGROŽENOST ZARADI KLIMATSKIH SPREMEMB
Klimatske oz. podnebne spremembe s seboj prinašajo številne neprijetnosti in celo nevarnosti za
varnost ljudi, živali in okolja. Te spremembe so ključne pri večanju tako imenovanih ekstremnih
dogodkov. Med ekstremne dogodke uvrščamo:
•
ekstremne padavine,
•
neurja,
•
poplave,
•
vročinski valovi,
•
požari in
•
suša
Republika Slovenija je dovzetna za vse zgoraj naštete ekstremne dogodke. Sama občina Sevnica pri
ogroženosti z temi dogodki, razen z novozapadlem snegu, ni nikakršna izjema. Zato je še toliko bolj
pomembno, da te dogodke poznamo in se lahko tako nanje bolje pripravimo in ukrepamo, ko bo to
potrebno. (VIR: Scenarij podnebnih sprememb kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko
pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti)

Ekstremne padavine
Podnebne spremembe bodo najverjetneje vplivale tudi na pogostost in intenziteto nalivov. Slovenija
sodi med bolj namočene države v Evropi.
Kadar obravnavamo ekstremne padavine je zelo pomemben časovni interval, v katerem so padavine
padle. Običajno se padavine ločijo na nekaj minutne do nekaj urne. Obstajajo pa tudi obilne dnevne in
večdnevne padavine. Prav vse vrste padavin pa lahko povzročijo veliko škodo. Ob ekstremnih nalivih
voda običajno odteče po površju in tako privede do hudourniških poplav. Večdnevne padavine pa lahko
povzročijo poplave večjega obsega. Poplave in hudourniki sodijo med neposredne posledice
ekstremnih padavin. Te pa s seboj prinesejo še zemeljske plazove, erozijo ter nanose materiala.

Neurja
Značilnost neurij in prav tako za kratkotrajne nalive, ki se razvijejo v kratkem času, je predvsem njihova
intenziteta v kratkem času in na majhnem območju. Iz teh razlogov so takšni dogodki težje sledljivi in
posledično so težji za oceniti. Poleg tega je še težava v objektivnosti pri oceni intenzivnosti pojavov,
kot so toča, nevihta in npr. vihar. Razlog zato je v visoki subjektivnostni napaki opazovalca in posledično
so v večini primerov med seboj slabo primerljiva.

Poplave
Večje spremembe v režimih voda v zadnjih letih pripisujemo spreminjanju podnebnih razmer. Proces
je dolgotrajen in težje dokazljiv zaradi neprimerno večjih sezonskih sprememb napram spremembam
zaradi spreminjanja podnebja. Poleg naravnih sprememb v režimih voda nanje vplivajo tudi
spremembe, ki ji h svojimi dejanji v okolju povzroči človek. Ekstremnim pojavom, ki so povezani s
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padavinami, običajno sledijo ekstremne hidrološke razmere. Te pa čutimo kot dolgotrajna sušna
obdobja, ali pa kot poplave večjih razsežnosti.
V Sloveniji so v nasprotju s sušami, poplave omejene na krajši čas. Trendi visokih voda v opazovanem
obdobju kažejo, da se veliki pretoki rek na območju vzhodne in zahodne Slovenije povečujejo, medtem
ko na ostalem območju stagnirajo ali celo upadajo. Pričakujemo pa lahko pogostejši in večji nastop
jesenskih visokih voda. Poleg tega se v zadnjem obdobju večkrat pojavijo lokalne poplave , ki so
posledica hudournikov in manjših rek z veliko erozijsko sposobnostjo.

Vročinski valovi
V zadnjih letih se prvi vročinski valovi pojavijo že ob koncu koledarske pomladi.
Nastanek vročinskega vala je povezan z dotokom toplega zraka, ki je lahko morsko-tropska zračna masa
ali pa celinsko-tropska zračna masa. Zračna masa mora vztrajati nad našimi kraji vsaj nekaj dni, drugače
ne moremo govoriti o vročinskem valu, ampak le o prehodnem vročem dnevu ali dveh. Morsko-tropska
zračna masa vsebuje več vlage, zato dnevni temperaturni hod (razlika med dnevno najnižjo in najvišjo
temperaturo) ni tako izrazit, je pa ozračje bolj soparno in lahko nastajajo nevihte. Celinsko-tropska
zračna masa v primerjavi z morskotropsko zračno maso vsebuje manj vlage, je bolj stabilna in tudi
vroča. Zato je dnevni temperaturni hod izrazitejši, višje so tudi dnevne najvišjet emperature, vendar so
noči v primerjavi z morskotropsko zračno maso hladnejše. Ker »vročina« ni enaka »vročini«, saj je pri
enaki temperaturi zraka toplotna obremenitev odvisna tudi od količine vodne pare v zraku (vlažnosti
zraka), hitrosti vetra (odvaja toploto s telesa) in obsevanja (sončno sevanje in dolgovalovno sevanje
okolice - sevanje zgradb, prostorov in drugih teles), povezava vročinskega vala z dnevnimi najvišjimi
temperaturami ni enoznačna. Kot primer, v vročih dnevih je temperatura na površini človeškega telesa
okoli 32 °C do 37 °C, torej nam veter pri temperaturah pod 32 °C odnaša toploto s telesa, kadar pa je
temperatura zraka zelo visoka (recimo nad 37 °C), pa veter kot fen še dodatno greje telo, da še teže
izločamo odvečno toploto v okolico. (VIR: Slovensko meteorološko društvo)

Požari
Požarna ogroženost naravnega okolja je deloma odvisna od podnebnih razmer na določenem območju,
prevladujeta pa vpliva trenutnega vremena in razvojne stopnje rastlinstva. Jeseni in pozimi so
podnebne razmere manj ugodne za nastanek požarov v naravi, saj je moč sončnih žarkov šibkejša, in
temperatura je nižja, tla pa so zaradi manjšega izhlapevanja običajno bolj vlažna. Največja požarna
ogroženost naravnega okolja je pozno pozimi in zgodaj spomladi (februar in marec). Takrat
temperatura že narašča, v naravi pa še vedno prevladuje suho, odmrlo rastlinstvo, ki je najbolj
vnetljivo. V zadnjih letih so bila obdobja toplega in suhega vremena pogosta. Spomladi je bilo zato več
požarov v naravi, povečalo se je tudi število požarov poleti, še posebej avgusta. Vzrok za izbruh požara
v naravi je največkrat posledica človekovega ravnanja.
Ob še nadaljnjih spremembah podnebja se bo število požarov v prihodnosti še nekoliko povečalo. Še
bolj verjetno pa se bo povečala zajeta površina požarov, saj bo zaradi dolgih obdobij suhega in vročega
vremena predvsem poleti večja možnost za nastanek po obsegu večjih požarov, ki bodo lahko zajeli
tudi več 100 ha površine. Takšni požari bodo lahko ogrozili tudi naseljena območja, za gašenje bodo pa
potrebni veliki napori in vsa razpoložljiva sredstva.

70

SECAP Sevnica

Suša
V velikem delu slovenskega ozemlja so kmetijske suše v zadnjem desetletju močno zmanjšale pridelke.
V zadnjih letih se pojavljajo tudi na območjih, kjer jih v preteklosti nismo beležili. Pojavljanje suš in
njihovo trajanje se povečuje tudi v Sloveniji kljub dejstvu, da velik del ozemlja sodi v klimatsko območje,
ki je s padavinami relativno dobro preskrbljeno. Vsekakor je to segment, ki ga podnebna variabilnost
prizadeva že danes, projekcije podnebne spremembe pa opozarjajo na povečano ranljivost v prihodnje.
(VIR: Scenarij podnebnih sprememb kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko pogojenimi
naravnimi nesrečami v prihodnosti)
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STANJE OKOLJA V OBČINI SEVNICA
Stanje okolja
Zrak, voda in tla se, zaradi tehnološkega napredka v industriji in ozaveščanja ljudi glede ravnanja z
naravo in naravnimi viri v zadnjih desetletjih bistveno izboljšujejo. Posledično se izboljšuje zeleni sistem
in drugi okoljski elementi ter hkrati kakovost bivanja občanov. (VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA
OBČINE SEVNICA, 2015)

8.1.1 Zrak
Na onesnaženost zraka na širšem območju posega vplivajo tako točkovni, linijski kot razpršeni viri
onesnaženja. Med največje točkovne vire sodijo emisije iz malih kurišč v času kurilne sezone, iz
industrijskih kotlovnic in industrijskih oz. proizvodnih obratov. Med največje linijske vire sodi cestni
promet. Med letoma 2006 in 2009 so bile v mestu Sevnica izvedene meritve kakovosti zunanjega zraka.
Vsi merjeni parametri so bili znotraj mejnih vrednosti, razen ozona, katerega vrednost prekoračuje
mejne vrednosti po celotni Sloveniji. K izboljšanju kakovosti zraka je v preteklosti prispevalo
investiranje večjih proizvodnih obratov v čistilne naprave za izpuste v zrak ali prehod na drug vir
energije, v današnjih časih pa izgradnja plinovoda v mestu Sevnica.

8.1.2 Vode
Še v 90. letih prejšnjega stoletja je bila Sava zaradi industrije mest, ki še niso imela čistilnih naprav, med
najbolj onesnaženimi rekami v Sloveniji. V vodi so bile tudi večje količine težkih kovin. Današnje
razmere so občutno boljše. V letu 2010 je bilo kemijsko stanje Save v celotnem toku skozi Slovenijo
dobro, ekološko stanje reke pa je bilo dobro do zelo dobro, z izjemo nekaj krajših odsekov, kjer je bilo
stanje ocenjeno kot zmerno. Rezultati rednega monitoringa reke Save, ki ga izvaja Hidrometeorološki
zavod RS oz. ARSO kažejo, da je spadala Sava na območju Boštanja po stari zakonodaji v 2.-3. kakovostni
razred, sedaj po novi zakonodaji pa je zanjo ocenjeno dobro ekološko stanje. Vodotoki so večinoma
urejeni sonaravno, delno tudi regulirani. Eden od večjih pritokov Save v občini Sevnica je potok Mirna
na desnem bregu reke. Splošno kemijsko stanje potoka je dobro, vendar se iz poročila o ekološkem
stanju potoka lahko razbere, da se le ta v letih monitoringa do 2011 poslabšuje zaradi prisotnosti
kobalta, ki presega mejne vrednosti. V letu 2012 in 2013 pa se je stanje izboljšalo na dobro.
V letu 2010 sta bila zgrajena kanalizacijski sistem in čistilna naprava Sevnica. Poleg tega kanalizacijskega
sistema v občini delujeta še kanalizacijska sistema Gabrijele ter Kompolje s čistilnima napravama Bazga
in Kompolje. Komunala d.o.o. Sevnica je upravljavec še naslednjih čistilnih naprav: ČN Orehovo in
rastlinske ČN Lisca. RČN Studenec je bil saniran, v jeseni 2014 pa je začela obratovati še skupna ČN
Dolnje Brezovo. Po podatkih Komunale d.o.o. Sevnica se na območju občine Sevnica nahajajo še
naslednje čistilne naprave: RČN Studenec, ČN Impoljca, za potrebe Doma upokojencev in oskrbovancev
Impoljca Sevnica in ČN HE Boštanj, v upravljanju Termoelektrarna Brestanica d.o.o. ter 94 individualnih
hišnih MČN.
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V občini Sevnica je 30 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo okoli 80 % občanov. Od tega
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, upravlja 7
vodovodnih sistemov. Poleg tega Komunala dodatno nadzira kakovost vode še na 20 javnih vodovodih
s stališča zagotavljanja odgovorne osebe, ustreznem ukrepanju ter obveščanju uporabnikov v primeru
ugotovljene neskladnosti, na osnovi sistema notranjega nadzora HACCP. Preostali prebivalci občine se
s pitno vodo oskrbujejo v okviru lastne oskrbe in do sedaj je bilo izdanih preko 400 vodnih dovoljenj za
lastno oskrbo.

8.1.3 Tla
Glede na izvor onesnaževanja lahko govorimo o onesnaževanju iz kmetijstva, industrije, mest in
prometa. Glede na način kako onesnažila pridejo do tal, delimo proces onesnaževanja na razpršeno,
točkovno in linijsko. Razpršeno onesnaženje se veže predvsem na kmetijstvo, promet in nevarne delce
iz zraka, točkovno pa na izpuste odpadnih vod iz čistilnih naprav (tako komunalnih kot industrijskih),
izcedne vode iz deponij, ter divja odlagališča. V času izdelave Poročila o stanju okolja v občini Sevnica
ni bilo javno dostopnih podatkov o kvaliteti tal na območju občine. (VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA
OKOLJA OBČINE SEVNICA, 2015)

Pritiski
8.2.1 Raba energije
V občini Sevnica je v stanovanjih, po podatkih statističnega urada iz leta 2021 prevladovalo ogrevanje
s lesno biomaso (66 %) in kurilnim oljem (18 %). V ostalih stanovanjih je prevladovalo ogrevanje na
zemeljski plin. V javnih zgradbah se kot vir energije največ uporablja zemeljski plin. Temu sledita
biomasa ter ELKO. Pri oskrbi večjih podjetij v občini pa prevladuje zemeljski plin, sledijo mu ELKO, UNP,
biomasa ter energija pridobljena s pomočjo toplotnih črpalk.

8.2.2 Odpadki
Ločeno zbiranje embalaže, stekla in papirja se je pričelo v letu 2004 s prvimi urejenimi malimi
zbiralnicami ali t.i. ekološkimi otoki. Trenutno število ekoloških otokov na območju občine je 173.
Ločeno zbiranje je urejeno tudi v javnih zavodih v občini. Od leta 2004 obratuje Zbirni center za
odpadke Sevnica, kjer lahko občani vse dni v tednu brezplačno oddajajo komunalne odpadke. V letu
2005 je Komunala pričela z ločenim zbiranjem in odvažanjem bioloških odpadkov iz individualnih
stanovanjskih stavb mesta Sevnica. Po podatkih o količini odpadkov zbranih z javnim odvozom med
leti 2007 in 2013 sta najbolj opažena trenda postopnega zmanjševanja količin odpadkov iz
gospodinjstev in povečanja količin ločeno zbranih odpadkov, kar posledično pomeni manjše količine
odloženih odpadkov na deponijah.
Leta 2010 je Društvo Ekologi brez meja izvedlo čistilno akcijo, v sklopu katere se je vzpostavil Register
divjih odlagališč. Po podatkih tega registra je bilo na območju občine evidentiranih 127 divjih
odlagališč, od katerih se jih je po podatkih Občine Sevnica do danes saniralo 34.
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8.2.3 Hrup
Glavni vir hrupa v občini Sevnica predstavlja promet – cestni in železniški. Hrup zaradi železniškega
prometa je zlasti moteč v starem mestnem jedru Sevnica, kar je bilo še posebej izpostavljeno tudi na
delavnicah projektne skupine. Hrup povzročajo tudi posamezni industrijski obrati, med njimi tudi
kamnolomi. Občina nima izdelanega katastra virov hrupa. Po pregledu veljavnega prostorskega plana
so bili ugotovljeni potencialni konfliktni stiki med območji za industrijo ter stanovanjskimi območji.

8.2.4 Svetlobno onesnaževanje
Občina Sevnica je ena redkih, kjer poraba električne energije za javno razsvetljavo ne presega okvirov
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10,
46/13 in 44/22 – ZVO-2). Leta 2009 je bil izdelan Načrt javne razsvetljave, ki obravnava razsvetljavo na
površinah občinskih in državnih cest ter nepokrite javne površine.
Poleg tega je bil leta 2022 izdelan še nov dokument Lokalni energetski koncept – LEK, v katerem je prav
tako obravnavana javna razsvetljava v občini Sevnica. Ugotovljeno je bilo, da letna poraba vseh svetilk
na območju občine ne presega ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca.

8.2.5 Naravna tveganja
Ker je občina Sevnica precej reliefno razgibana se pojavlja večja verjetnost plazenja terena. Plazovitost
območja je odvisna od naklona terena, njegove geološke zgradbe, poraslosti površja in povečane
količine padavin. Zemeljski plazovi se pogosto pojavljajo na strmejših naklonih terena z nestabilno
geološko podlago. Iz opozorilne karte verjetnosti pojavljanja plazov je razvidno, da je verjetnost
pojavljanja plazov v občini velika povsod, kjer relief ni raven. (VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA
OBČINE SEVNICA, 2015)

Odzivi
8.3.1 Družbeni in gospodarski razvoj
Lokalna pridelava hrane
Občina Sevnica je velika podpornica lokalne pridelave hrane. Kmečka zadruga Sevnica, Zavod Vrbov log
in Center za razvoj podeželja Posavje so se leta 2009 lotili programa Lokalna trajnostna oskrba s hrano
v Posavju, ki je financiran tudi iz evropskih sredstev. Gre za večletni projekt, s katerim želijo postaviti
temelje lokalni oskrbi v regiji, to pomeni, da se čim več lokalno pridelane hrane porabi v Posavju.
Po novelaciji Zakona o javnem naročanju, ki dopušča, da naročnik del naročila odda brez izvedbe
postopka javnega naročanja, s čimer se omogoča lokalna samooskrba in uveljavitev načela kratkih
verig, je Občina Sevnica prevzela povezovalno in informativno vlogo med javnimi zavodi in
potencialnimi ponudniki. Namen tega je vzpodbujanje javnih zavodov k naročanju čim več lokalnih
pridelkov in hkrati pridelovalcev k pridelavi le teh. Izvajala pa je tudi več projektov kot so »Iz naše je,
dobro je«, »Posavska špajza«, »Gremo na tržnico« ipd.
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Električne polnilnice za elektro vozila
Pomanjkanje podporne infrastrukture za električna vozila in vozila na plin negativno vpliva na odločitev
občanov za nakup teh vozil. Zaradi manjšega dometa z enkratnim polnjenjem se uporabniki pogosto
ne odločijo za daljše poti z električnimi vozili. Ureditev goste mreže polnilnic bo omogočala enostavno
in brezskrbno uporabo električnih vozil.

8.3.2 Kakovost urbanega okolja
Promet
Na podlagi OPN za Občino Sevnica se nadaljnji razvoj občinskih cest usmerja v njihovo rekonstrukcijo
in modernizacijo, zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. V središčnih delih
naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se zagotavljajo javne površine za parkiranje.
Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena
kolesarska povezava Radeče-Sevnica-Brestanica po desnem bregu reke Save in povezava od Sevnice
do Mokronoga. V občini Sevnica je trenutno pet polnilnih mest za električna vozila ter še dve za
električna kolesa. Spodbuja se uporaba javnega potniškega prometa.
Vodovod
Občina Sevnica je na področju oskrbe z vodo sprejela Strategijo vodooskrbe prebivalcev v Občini
Sevnica (Komunala d.o.o. Sevnica, oktober 2003) in leta 2009 sprejela Odlok o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/09), s katerim upravlja področje pitnih voda. Cilj strategije je,
da se naselja v največji možni meri opremi z javnim vodovodom. (VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA
OKOLJA OBČINE SEVNICA, 2015)

Vizija okoljskega razvoja in sodelovanje javnosti
Dolgoročni cilji Občine Sevnica z vidika urejanja prostora in varstva okolja, so zdravo okolje z
ohranjanjem ravnotežja med naravnim okoljem, gospodarskim in družbenim razvojem in racionalno
rabo prostora. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti za nadaljnjo poselitev in druge posege v prostor,
se morajo ohranjati razvojni potenciali ter že prej omenjena prepoznavnost prostora.
S trajnostno naravnanim prostorskih razvojem in urbanističnim načrtovanjem želimo ohranjati,
predvsem pa izboljšati in dvigniti na višjo raven kakovosti naravnega in grajenega okolja, njegovih
naravnih značilnosti ter splošno prepoznavnost prostora. Možnosti bodočega prostorskega razvoja
občine izhajajo iz zmogljivosti prostora, ob upoštevanju naravnih značilnosti, omejenosti naravnih
virov, ukrepov varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, obstoječega sistema poselitve ter
kvalitet v prostoru, ki dajejo našemu skupnemu prostoru prepoznavnost in privlačnost.
S skrbnim in premišljenim prostorskim načrtovanjem, se postavlja pogoje in nove možnosti za
omogočanje in spodbujanje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov, sanacijo
problemov v urbanem in odprtem ter ruralnem prostoru, ustvarjanje kakovostnih pogojev za bivanje
sedanjih in bodočih generacij, oskrbo prebivalstva in boljšo dostopnost do vseh vrst storitev, izboljšanje
prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ter posledično razvoj novih delovnih mest ter
priseljevanja. Hkrati z načrtovanjem pa se namenja izjemno skrb varovanju okolja, ki je naša skupna
vrednota.
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Prednostni cilji in ukrepi v občini sevnica na področju varovanja okolja
Občina Sevnica je v letu 2014 prvič pristopila k Občinskemu programu varstva okolja. S tem je naredila
velik korak k izboljšanju bivalnega okolja v občini ter k ohranjanju narave.

8.5.1 Zrak
Glede na meritve zraka v preteklosti je kvaliteta zraka v občini Sevnica dobra. Največja onesnaževalca
sta promet ter emisije iz individualnih kurišč.
STRATEŠKI CILJ A: VARSTVO ZRAKA IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Gonilna sila - INDUSTRIJA
Okoljski cilji:
• Zmanjšanje emisij onesnažil v zrak in vonjav iz industrijskih virov v občini (potencialni problem
manjših podjetij, ki niso zavezanci).
Sistemski ukrepi:
• Strategija vzpostavitve konstruktivnega sodelovanja pri odločanju o zadevah povezanih s
potencialnimi onesnaževalci zraka (tako na občinski kot medobčinski ravni);
• Premislek in strokovna presoja ob posegih, ki povečujejo obstoječo raven emisij;
• Premišljeno prostorsko načrtovanje poslovnih in proizvodnih con.
Operativni cilji:
• Izvajanje strategije konstruktivnega sodelovanja s potencialnimi onesnaževalci zraka;
• Po potrebi izvajanje periodičnih meritev določenih parametrov (npr. PM10) oz. onesnaževal
(pomanjkanje novejših podatkov – težko realno ovrednotiti trenutno stanje);
• Sprejetje občinskega predpisa s področja varovanja okolja.

Gonilna sila - PROMET
Okoljski cilji:
• Izboljšanje kakovosti zraka ob prometnicah (predvsem ob cesti G1-5) in v mestnem središču –
zmanjšanje emisij iz prometa.
Sistemski ukrepi:
• Izdelava strokovnih podlag za urejanje javnega prometa na občinski in medobčinski ravni.
Operativni cilji:
• Trajnostna rešitev lokalnega prometa – predvsem v večjih strnjenih naseljih;
• Spodbujanje (ozaveščanje) uporabe javnih prevoznih sredstev;
• Spodbujanje uporabe koles – primerno urediti infrastrukturo;
• Promocija železniškega prometa;
• Spodbujanje uporabe električnih motornih vozil.
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Gonilna sila - POSELITEV
Okoljski cilji:
• Racionalna raba energije – povečanje energetske učinkovitosti(URE), zmanjšanje emisij
onesnaževal iz individualnih kurišč, zamenjava starih kurilnih naprav, raba obnovljivih virov
energije (OVE).
Sistemski ukrepi:
• Energetska strategija občine (LEK 2022) s poudarkom na učinkoviti rabi energije, spodbujanje
uporabe energetsko učinkovitih kurilnih naprav (filtri) z minimalnimi emisijami snovi v zrak;
• Izobraževanje, ozaveščanje prebivalcev;
• Dnevi varovanja okolja v občini Sevnica: izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev (Občina
Sevnica v sodelovanju z različnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami).
Operativni cilji:
• Izobraževanje, ozaveščanje prebivalcev glede učinkovite rabe kurilnih naprav;
• Izvajanje energetskih sanacij javnih stavb;
• Po potrebi izvajanja meritev določenih parametrov (npr. PM10) oz. onesnaževal;
• Preučitev upravičenosti širjenja obstoječega plinovodnega sistema;
• Sprejetje občinskega predpisa s področja varovanja okolja.

8.5.2 Vode
Čeprav je kvaliteta pitne vode v občini Sevnica dobra in je večina prebivalcev z njo preskrbljena preko
javnih sistemov, bodo še vedno potrebna vlaganja tako v vodovodne kot v kanalizacijskega sisteme.
Dodatno pozornost se nameni tudi urejevanju vodotokov in hudournikom, spremljanju naravnega
poteka razvoja brežin reke Save, ter s tem zagotavljanja protipoplavne varnosti.
STRATEŠKI CILJ B: IZBOLJŠATI GOSPODARJENJE Z VODAMI
Okoljski cilji:
• Zagotavljanje celostnega zajemanja in čiščenja komunalnih odpadnih in meteornih voda ter
odpadnih voda iz gospodinjstev in kot posledice gospodarske, še posebej industrijske
dejavnosti, tako na območjih strnjene kot razpršene poselitve (individualne greznice, male
čistilne naprave) → izboljšanje kakovosti vodotokov;
• Urejanje vodotokov in zagotavljanje protipoplavne varnosti → varovanje poselitve,
infrastrukturnih objektov in zemljišč pred vplivom visokih voda.
Sistemski ukrepi:
• Dosledno izvajanje in (po potrebi) sprotno prilagajanje strategije, programov celostnega
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter odpadnih voda kot
posledice gospodarske, še posebej industrijske dejavnosti;
• Varovanje vodnih virov, vodovarstvena območja;
• Ozaveščanje prebivalstva o varčevanju z vodo in preprečevanju njenega onesnaževanja;
• Sistemsko umeščanje ureditev na območje DPN HE (usklajevanje med državo in Občino) in
zagotavljanje protipoplavne varnosti;
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Dnevi varovanja okolja v občini Sevnica: izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev (Občina
Sevnica v sodelovanju z različnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami).
Operativni cilji:
• Sprotno posodabljanje in sanacija kanalizacijskega omrežja in izgradnja manjkajočih delov;
• Spodbujanje gradenj malih komunalnih čistilnih naprav in priključevanja na javno
kanalizacijsko omrežje;
• Izvajanje programa čiščenja individualnih greznic;
• Priprava uredbe za določitev vodovarstvenih območij in varovanje vodnih virov;
• Po potrebi izvajanje meritev določenih parametrov oz. onesnaževal v vodotokih;
• Občina spodbuja pristojne inštitucije k sprotnemu urejanju vodotokov in hudournikov;
zagotavljanje protipoplavne varnosti, utrjevanje brežin, čiščenje prepustov;
• Izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev preko delavnic in interesnih skupin.

8.5.3 Tla
Najpomembnejši onesnaževalci tal prihajajo iz zraka. Ti pa prihajajo predvsem iz prometa,
individualnih kurišč in emisij iz proizvodnih obratov.
Kot problem onesnaženosti tal in posledično podtalnice se pojavljajo divja odlagališča, ki so v precejšnji
meri že sanirana, veliko pa jih bo treba sanirati v prihodnosti.
Na območju občine Sevnica se spodbuja samooskrbno in ekološko pridelavo hrane, ter urejanje
kmetijskih zemljišč. Aktivno je potrebno pristopiti k preprečitvi širjenja invazivnih rastlinskih vrst.

STRATEŠKI CILJ C: KAKOVOST (NEOPOREČNOST) TAL, SMOTRNI POSEGI V PROSTOR – TRAJNOSTNI
RAZVOJ NASELIJ
Gonilna sila - POSELITEV, INDUSTRIJA, PROMET, KMETIJSTVO
Okoljski cilji:
• Strategija razvoja rabe prostora. Omejevanje širjenja poselitve (tudi drugih dejavnosti) brez
ustrezne infrastrukture, ohranjanje zelenih površin, smotrno umeščanje in urejanje površin za
prostočasne in rekreacijske dejavnosti;
• Izboljšanje kakovosti tal → izboljšanje kakovosti bivanja;
• Okolju prijazno kmetijstvo;
• Preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
Sistemski ukrepi:
• Priprava in izvrševanje strategije rabe prostora;
• Priprava strategije varstva tal v občini na osnovi predhodno opravljenih kontrolnih meritev
(vsebnost težkih kovin in drugih onesnaževal);
• Strategija vzpostavitve konstruktivnega sodelovanja pri odločanju o zadevah povezanih s
potencialnimi onesnaževalci zraka (tako na občinski kot medobčinski ravni) – onesnaževanje
tal preko zraka;
• Spodbujanje (še posebej ekološkega načina) kmetovanja ter razvoja dopolnilnih dejavnosti;
• Priprava programa identifikacije in ukrepov odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih
vrst;
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Dnevi varovanja okolja v občini Sevnica: izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev (Občina
Sevnica v sodelovanju z različnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami).
Operativni cilji:
• Sprotna identifikacija in sanacija divjih odlagališč;
• Ohranjanje obstoječih in načrtovanje novih zelenih površin;
• Ohranjanje površin namenjenih kmetijstvu;
• Finančne spodbude;
• Svetovanje kmetom in potrošnikom;
• Spodbujanje samooskrbe s kvalitetno hrano;
• Izvedba popisa območij rastišč tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst;
• Izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev preko delavnic in interesnih skupin.

8.5.4 Odpadki
V občini Sevnica je sistem ločenega zbiranja odpadkov dobro razvit, na kar ne nazadnje kažejo iz leta v
leto večje količine ločeno zbranih frakcij na eni in zmanjševanje količin zbranih odpadkov (vključenost
v javni odvoz) na drugi strani.
STRATEŠKI CILJ D: UČINKOVITO RAVNANJE TER GOSPODARJENJE Z ODPADKI
Gonilna sila - POSELITEV, INDUSTRIJA
Okoljski cilji:
• Zagotavljanje ekološko in ekonomsko uravnovešenega in zakonsko usklajenega celovitega
ravnanja ter gospodarjenja z odpadki;
• Stalno nadgrajevanje ter izboljševanje učinkovitosti ločenega zbiranja odpadkov.
• Sistemski ukrepi:
• Strategija stalne komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami javnosti z namenom informiranja
in ozaveščanja o celovitem gospodarjenju z odpadki – zlasti v zvezi z ločenim zbiranjem in
ravnanjem z nevarnimi odpadki;
• Organizacija in nadzor (spremljanje, izboljšave, prilagajanje, investicije) nad delovanjem javne
službe za ravnanje z odpadki;
• Dnevi varovanja okolja v občini Sevnica: izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev (Občina
Sevnica v sodelovanju z različnimi zavodi, društvi in drugimi organizacijami).
Operativni cilji:
• Izobraževalne ter ozaveščevalne dejavnosti (predavanja, okrogle mize, delavnice, natečaji,
akcije čiščenja, letaki, brošure, zgibanke itd.) za različne ciljne skupine javnosti;
• Sprotna identifikacija in sanacija divjih odlagališč odpadkov;
• Nadzor (v okviru pristojnosti) nad izvajanjem predpisov s področja ravnanja ter gospodarjenja
z odpadki in ukrepi v primeru kršitev;
• Ureditev novih zbirnih centrov na podeželju;
• Zmanjšanje količine odloženih odpadkov na CEROD – po načelih ZERO WASTE politike.
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8.5.5 Hrup
Tako kot v ostalih mestih je tudi v občini Sevnica med največjimi povzročitelji hrupa promet. Cestni
hrup, ki se pojavlja predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, je še posebno moteč v naseljih ob
glavni cesti G1-5 in občinskih cestah skozi mesto Sevnica.
Med motečimi povzročitelji hrupa je tudi železniški promet ob starem mestnem jedru Sevnice, kjer gre
železniška proga neposredno mimo stanovanjskih in poslovnih zgradb, zaradi česar je moteno bivanje
prebivalcev starega mestnega jedra in delovanje tako javnih kot zasebnih služb. V prihodnosti je
potrebno preučiti možnost postavitve protihrupnih ograj na lokacijah, kjer se proga približa bivanjskim
območjem.
STRATEŠKI CILJ E: VARSTVO PRED HRUPOM – ZMANJŠEVANJE OBREMENJEVANJE OKOLJA S
HRUPOM
Okoljski cilji:
• Znižanje ravni hrupa zaradi železniškega prometa oz. prilagoditev obstoječim razmeram.
Sistemski ukrepi:
• Proučiti možnosti, pripraviti ustrezne strokovne akte za zmanjšanje (prilagoditev) hrupa na
tistih lokacijah, kjer so bivalne površine najbližje železnici in je posledično obremenitev s
hrupom največja.
Operativni cilji:
• Preučitev možnosti postavitve protihrupnih ograj na problematičnih lokacijah.
(VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE SEVNICA, 2015)

Evalvacija programa varstva okolja - kazalniki okolja
Evalvacija programa varstva okolja poteka preko kazalcev okolja. Kazalci okolja so med
najuporabnejšimi orodji za poročanje o okolju. Temeljijo na številčnih podatkih, ki kažejo stanje,
določeno lastnost ali razvoj kakega pojava in na takšen način na nekaj opozarjajo. Pomagajo izmeriti
ali določiti količino različnih in mnogovrstnih podatkov, združenih v celoto. Kazalci so pravzaprav na
dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki, s katerimi želimo povezati obstoječe podatke s cilji
programa varstva okolja. Primerno izbrani kazalci, ki temeljijo na dovolj dolgi podatkovni časovni vrsti,
lahko kažejo ključne smeri razvoja.
Kazalci po skupinah:
Zrak in podnebne spremembe:
• Število objektov z neprimerno izolacijo
• Poraba električne energije na leto
• Izvajanje navedenih ukrepov
• Letna poraba energije v občinskih in javnih stavbah
• Poraba energije na enoto površine ali volumna
• Delež energije pridobljen iz obnovljivih virov energije
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Promet:
• Povprečno dnevno število uporabnikov javnega potniškega prometa
• Povečanje dnevnega števila uporabnikov javnega potniškega prometa
• Povprečno dnevno število opravljenih poti s kolesom (prometna študija)
• Dolžina in povezanost kolesarskih povezav
• Povečanje dnevnega števila opravljenih poti s kolesi
• Povprečno dnevno število opravljenih poti s pešačenjem (prometna študija)
• Urejenost in prehodnost poti za pešce (vključno s križišči)
• Povečanje dnevnega števila opravljenih poti s pešačenjem
• Povprečno dnevno število opravljenih poti z avtomobili (prometna študija)
• Zmanjšanje dnevnega števila opravljenih poti z avtomobili
Površinske in podtalne vode:
• Delež prebivalcev priključenih na javno vodovodno omrežje
• Znižanje deleža izgub
• Kakovost površinskih vodotokov
• Kakovost podtalnice
• Izvajanje navedenih ukrepov
• Kakovost pitne vode
• Število ekoloških kmetovalcev
Odpadki:
• Količina odpadkov na prebivalca
• Število prebivalcev, ki gravitirajo na eno zbiralnico ločenih frakcij
• Število frakcij, ki se ločeno zbirajo na izvoru v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih
• Dostopnost do zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov
• Količine posameznih ločeno zbranih frakcij na prebivalca
• Delež ločeno zbranih frakcij glede na celotno količino odpadkov
• Delež snovne izrabe ločeno zbranih frakcij
• Delež masne izrabe ostanka odpadkov
• Delež energetske izrabe ostanka odpadkov
• Število divjih odlagališč odpadkov (periodično spremljanje)
Hrup, svetlobno onesnaževanje
• Ocenjeno število ljudi, ki so izpostavljeni vrednostim hrupa Ldvn, ki so višje od 55 dbA
• Število izrednih dogodkov vezanih na povišanje ravni hrupa (prireditve)
• Število ustreznih javnih svetil
• Število ustreznih zasebnih svetil
(VIR: OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE SEVNICA, 2015)
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DOLOČITEV CILJEV ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA
Vlada Republike Slovenije je 7. decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030),
krovni razvojni dokument države, ki v ospredje postavlja kakovost življenja za vse. Strategija vključuje
cilje trajnostnega razvoja dogovorjene na svetovni ravni, ter pet strateških usmeritev in dvanajst
medsebojno povezanih razvojnih ciljev, s čimer postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije.
V skladu s SRS 2030 je osrednji cilj Slovenije do leta 2030 zagotoviti kakovostno življenje za vse, kar je
mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva
omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja ustrezne pogoje in priložnosti za zdajšnje in prihodnje
rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje
in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem bivanju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v
demokratično odločanje in soupravljanje družbe.
Strateške usmeritve Slovenije za doseganje kakovostnega življenja do leta 2030 so:
• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
• učenje za življenje in vse življenje,
• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
• ohranjeno zdravo naravno okolje,
• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Operativni cilji NEPN
NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do leta 2030 (s pogledom do leta 2040) določiti cilje,
politike in ukrepe za pet razsežnosti energetske unije:
• razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE)),
• energetska učinkovitost,
• energetska varnost,
• notranji trg energije,
• raziskave, inovacije in konkurenčnost.
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Preglednica 9.1: Ključni cilji in prispevki Slovenije do leta 2030.
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(VIR: NEPN)
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CILJI OBČINE SEVNICA ZA 10 LETNO OBDOBJE 2022-2032
1. Končna raba energije v lokalni skupnosti.
2022

2024

2026

2028

[kWh]/[%]

2030

2032

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

kWh

%

1. Ogrevanje in hlajenje

74.431.039

56,2

69.220.866

55,4

61.777.762

53,4

55.823.279

51,4

53.590.348

51,2

50.233.672

50,0

2. Električna energija

57.488.525

43,4

55.188.984

44,2

53.464.328

46,2

52.314.558

48,1

50.589.902

48,3

49.658.938

49,4

510.546

0,4

520.757

0,4

525.863

0,5

533.521

0,5

543.732

0,5

546.284

0,5

132.430.110

100

124.930.607

100

115.767.953

100

108.671.358

100

104.723.982

100

100.438.894

100

3. Promet v skladu s členom 3(4)a
4. Raba bruto končne energije

2. Ciljni deleži OVE za leto 2032, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE za obdobje 2022-2032 za ogrevanje in hlajenje, električno
energijo in promet.
2022

2024

2026

2028

2030

2032

OVE - Ogrevanje in hlajenje

57,5%

57,6%

59,7%

62,0%

64,9%

68,4%

OVE - Električna energija

25,0%

26,5%

28,2%

29,9%

31,7%

33,7%

0,0%

4,1

6,3

8,2

11,4

15,8%

43,2%

44,0%

45,5%

47,1%

49,0%

51,2%

[%]

OVE - Promet
Delež OVE
- iz mehanizma sodelovanja
- presežek za mehanizem sodelovanja
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3. Ocenjeni deleži obnovljivih virov energije v stavbah.
[%]

2022

2024

2026

2028

2030

2032

Stanovanjski sektor

56,8%

58,7%

60,9%

63,5%

66,7%

70,7%

Komercialni sektor

0,0%

0

0

0

0

0,0%

Javni sektor

33,5%

35,7%

38,3%

41,0%

44,4%

48,6%

Industrija

21,7%

23,6%

25,6%

27,5%

29,5%

31,4%

Skupaj

43,6%

44,7%

46,1%

47,6%

49,3%

51,2%

4. Prihranki energije in zmanjšanje TGP.
Kazalniki
Zmanjšanje emisij toplogred.plinov
(%)
Prihranek končne energije (MWh)

Ciljni učinki načrtovanih ukrepov do leta 2032

2.123 ton CO2 oz. 24,16 %
31.991
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5. Proizvodnja električne energije iz OVE v samoupravni lokalni skupnosti.
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

71,62

257

71,76

258

71,83

258

71,91

258

71,98

258

72,05

259

72,12

259

72,19

259

72,26

259

72,34

260

72,41

260

< 1 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 MW – 10 MW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71,62

257

71,76

258

71,83

258

71,91

258

71,98

258

72,05

259

72,12

259

72,19

259

72,26

259

72,34

260

72,41

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

4,75

2,39

5,70

2,87

6,18

3,11

6,89

3,47

7,70

3,87

9,03

4,54

9,98

5,02

10,69

5,38

11,40

5,74

12,16

6,12

13,30

6,69

Fotovoltaična

4,75

2,39

5,70

2,87

6,18

3,11

6,89

3,47

7,70

3,87

9,03

4,54

9,98

5,02

10,69

5,38

11,40

5,74

12,16

6,12

13,3

6,69

Koncentrirana sončna energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energija plimovanja, valov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vetrna energija

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na kopnem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na morju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biomasa

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11

0,25

1,12

Trdna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bioplin

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11

0,25

1,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hidroenergija

> 10 MW
Geotermalna energija

Tekoča biogoriva
SKUPAJ

76,60 260,43 77,70 261,44 78,25 261,94 79,03 262,56 79,91 263,22 81,32 264,16 82,34 264,91 83,13 265,53 83,91 266,15 84,75 266,80 85,96 267,64

Od tega SPTE

0,23

1,04

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,06

0,24

1,08

0,25

1,09

0,25

1,09

0,25

1,10

0,25

1,11
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6. Tehnologije za ogrevanje in hlajenje - ocena skupnega prispevka zavezujočim OVE ciljem za l.2032 in okvirne vrednosti za obd. 2022–2032.
(MWh)

2022

2024

2026

2028

2030

2032

0

0

0

0

0

0

Sončna energija

1.150

1.288

1.443

1.616

1.810

2.027

Biomasa

42.826

41.134

39.443

37.693

36.001

34.309

Trdna

42.826

41.134

39.443

37.693

36.001

34.309

Bioplin

0

0

0

0

0

0

Tekoča biogoriva

0

0

0

0

0

0

1.497

1.707

1.946

2.218

2.528

2.882

Aerotermalna

906

1.033

1.177

1.342

1.530

1.744

Geotermalna

342

390

444

507

578

658

Hidrotermalna
SKUPAJ

249
45.473

284
44.129

324
42.831

369
41.526

421
40.339

479
39.218

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Geotermalna energija

Obnov. energija iz toplotnih črpalk

Ostali viri
Daljinsko ogrevanje
Daljinsko hlajenje
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POGRAM IZVAJANJA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ENERGIJO IN
PODNEBJE
Nabor ukrepov akcijskega načrta - SECAP
V tej točki so predstavljene aktivnosti na področju OVE in URE v javnih stavbah občine Sevnica. Ukrepi
akcijskega načrta so predstavljeni v spodnjih preglednicah.
Aktivnost 1.
Nosilec:
Rok izvedbe:
Pričakovani dosežki:
Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:
Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izvajanje lokalnega energetskega koncepta Občine Sevnica
Občina Sevnica
l. 2022
Sprejete LEK-a Občine Sevnica
po pogodbi

Aktivnost 2.
Nosilec:

Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje Lek-a
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2021

Pričakovani dosežki:

Imenovan energetski upravitelj

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

po pogodbi

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

DA/NE

Aktivnost 3.
Nosilec:

Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje s
področja URE in OVE.
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2022-2032

Pričakovani dosežki:

Prihranki pri investicijah s področja URE in OVE

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

V okvirju energetskega upravljanja

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Višina pridobljenih sredstev

100%
NE
Znižanje stroškov in porabe elektrike; zmanjšanje TGP izpustov

100%
NE

100%
NE
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Aktivnost 4.
Nosilec:

Širitev polnilnic za električna vozila
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2024-2026; 2029-2031

Pričakovani dosežki:

Vzpostavitev širšega omrežja polnilnic za električna vozila ter
vzpodbujanje prebivalstva za nakup električnih vozil
200.000 €

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

80%
Ponudnik električnih vozil (javno zasebni partnerji), Eko sklad, MZI

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje zanimanja občanov za nakup električnega vozila, manjšanje
izpustov emisij TGP

Aktivnost 5.
Nosilec:

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport (e-kombi/e-avtobus).
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

2024-2026; 2029-2031

Pričakovani dosežki:

Zmanjšanje količine emisij TGP; razbremenitev cestnega prometa

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

Ni določeno

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje števila uporabnikov javnega transporta. Razbremenitev v
prometu. Zmanjšanje emisij TGP.

Aktivnost 6.
Nosilec:

Spodbujanje porabnikov energije k priključitvi na plinovodno
omrežje
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Večanje števila na plinovodno omrežje priključenih porabnikov
energije
V okviru energetskega upravljanja

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:
Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

80%
Eko sklad; MZI, javno zasebni partnerji

100%
NE
Večanje števila na plinovodno omrežje priključenih porabnikov
energije
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Aktivnost 7.
Nosilec:

Izobraževanje strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih
šolah in ostalih javnih zavodih.
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Večanje splošne ozaveščenosti glede učinkovite rabe energije in
energetski trajnosti.

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

V okviru energetskega upravljanja

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Izobrazba strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih
šolah in ostalih javnih zavodih.

Aktivnost 8.

Širitev plinovodnega omrežja.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2028-2031

Pričakovani dosežki:

Možnost priključitve večjega števila porabnikov energije na
plinovodno omrežje
Ni določeno

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

100%
NE

100%
NE

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanje števila priključenih uporabnikov na plinovodno omrežje

Aktivnost 9.
Nosilec:

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah vključno z
rednim spremljanjem rabe energije.
V okviru energetskega upravljanja

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:
Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

100%
NE
Število javnih stavb z uvedenim energetskim knjigovodstvom
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Aktivnost 10.
Nosilec:

Zamenjava starejših ogrevalnih naprav z učinkovitejšimi v javnih
stavbah in prehod na OVE.
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023-2028

Pričakovani dosežki:

Prihranek stroškov in energije ogrevanje v javnih stavbah

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

Ni določeno

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek stroškov in energije ogrevanje v javnih stavbah

Aktivnost 11.

Navodila temperaturnega udobja v javnih zavodih.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Prihranek energije in znižanje stroškov

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

v okviru energetskega upravljanja

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek energije in znižanje stroškov

Aktivnost 12.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih stavbah.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Povečanje deleža izrabe OVE in izvedba ukrepov za URE

Celotna vrednost
projekta:

Ni določeno

Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

do 80 %

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izvedenih energetskih ukrepov; delež znižanja porabe
energije in povečanje OVE

do 80 %
Eko sklad

100%
NE

Eko sklad - kredit, javni razpisi, Evropska sredstva
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Aktivnost 13.
Nosilec:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023-2026

Pričakovani dosežki:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

558.000€

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov

Aktivnost 14.

Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2027, 2031

Pričakovani dosežki:

Izdelani razširjeni energetski pregledi javnih zgradb

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

Ni določeno

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izdelanih razširjenih energetskih pregledov

Aktivnost 15.

Izdelava energetskih izkaznic

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2027, 2031

Pričakovani dosežki:

Izdelane energetske izkaznice javnih zgradb

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

cca.300 € po objektu (odvisno od velikosti in zahtevnosti objekta)

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število izdelanih razširjenih energetskih pregledov

40%
Eko sklad, javno-zasebno partnerstvo, Evropska sredstva

100 %
/

/
/
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Aktivnost 16.
Nosilec:

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo ob vsaki novogradnji v javnem sektorju
Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Za vsako novogradnjo v javnem sektorju se izdela študija
alternativnega načina ogrevanja.
cca. 5.000 € na študijo (odvisno od investicije projekta)

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

100%
NE

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Število stavb oz. izvedenih študij

Aktivnost 17.

Osveščanje in motiviranje občanov k uporabi javnega prometa

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Zmanjšanje količine emisij toplogrednih plinov; razbremenitev
cestnega prometa
V okviru energetskega upravljanja

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

100%
NE

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Večanja števila uporabnikov javnega prometa.

Aktivnost 18.

Širitev kolesarskih poti in povezav

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Spodbujanje prebivalstva; zmanjšanje količine emisij toplogrednih
plinov; razbremenitev cestnega prometa
Ni določeno

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:
Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

80%
Evropska sredstva
Razširitev kolesarskih poti in povezav
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Aktivnost 19.

Širitev peš poti

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

Spodbujanje prebivalstva; zmanjšanje količine emisij toplogrednih
plinov; razbremenitev cestnega prometa
Ni določeno

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

80%
Evropska sredstva

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Razširitev peš poti

Aktivnost 20.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z OVE in URE.

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

Kontinuirano 2022-2032

Pričakovani dosežki:

večja ozaveščenost občanov k prihranku energije in povečanja
deleža OVE
8.000 €

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:

100%
NE

Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

Prihranek energije in znižanje stroškov

Aktivnost 21.

Širitev in posodobitev sistema za izposojo (el.)koles

Nosilec:

Občina Sevnica

Rok izvedbe:

l. 2023, 2024

Pričakovani dosežki:

Razširitev sistema za izposojo (el.)koles; večanja številka njihovih
porabnikov; zmanjšanje količine izpustov TGP; razbremenitev
prometa
150.000 €

Celotna vrednost
projekta:
Financiranje, ki ga
zagotavlja občina:
Drugi vir financiranja:
Opredelitev kazalnika
za merjenje uspešnosti
izvajanja ukrepa:

40%
Evropska sredstva; javno-zasebno partnerstvo
Razširitev sistema izposoje (el.)koles; večje število uporabnikov
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Terminski plan izvajanja ukrepov URE in OVE
Akcijski načrt predstavlja okvirno časovno razporeditev izvajanja projektov. Dejansko izvajanje
programa aktivnosti bo potekalo v skladu s proračunskimi možnostmi Občine in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi iz strani subvencioniranja določenih ukrepov. Dejavnosti povezane z učinkovito
rabo energije in uvajanjem obnovljivih virov energije, se v akcijskem načrtu določijo za prvih pet let po
sprejetju akcijskega načrta. Za nadaljnjih pet let se opredelijo dejavnosti, ki predvidoma trajajo daljše
obdobje. Akcijski načrt vsebuje tudi aktivnosti ki se izvajajo skozi daljše obdobje (10 let).
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Preglednica 12.2: Terminski plan izvajanja projektov in ukrepov.
Zap. Aktivnosti
št.
1.
Izdelava lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica
2.

Imenovanje energetskega upravitelja za izvajanje Lek-a

3.
4.

Spremljanje razpisov in priprava vlog za subvencioniranje s področja URE in
OVE.
Širitev polnilnic za električna vozila.

5.

Uvajanje e-mobilnosti v javni transport (e-kombi/e-avtobus).

6.

Spodbujanje porabnikov energije k priključitvi na plinovodno omrežje.

7.
8.

Izobraževanje strokovno-tehničnega kadra in učencev na osnovnih šolah in
ostalih javnih zavodih.
Širitev plinovodnega omrežja.

9.

Izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih stavbah.

10.
11.

Zamenjava starejših ogrevalnih naprav z učinkovitejšimi v javnih stavbah in
prehod na OVE.
Navodila temperaturnega udobja v javnih zavodih.

12.

Izvajanje ukrepov OVE in URE v javnih stavbah.

13
14.

Postavitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov
Izdelava razširjenih energetskih pregledov javnih objektov

15.

Izdelava energetskih izkaznic

16.
17.

Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo ob
vsaki novogradnji v javnem sektorju
Osveščanje in motiviranje občanov k uporabi javnega prometa

18.

Širitev kolesarskih poti in povezav

19.

Širitev peš poti

20.

Motiviranje in ozaveščanje občanov z OVE in URE.

21.

Širitev in posodobitev sistema za izposojo (el.)koles

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20230

2031

2022-2032
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ZAKLJUČEK
Vse več je slišati vesti o ekstremnih vremenskih pojavih, o rekordnih sušah, o velikih požarih in še in še.
Zato je, bolj kot kadarkoli prej, danes viden pomen zniževanja emisij toplogrednih plinov ter strmenje
k brezogljični družbi. Mnogo držav sveta se je zavezalo k znižanju svojega ogljičnega odtisa. Mejnika pa
sta bila dosežena s podpisom Kjotskega protokola in z podpisom Pariškega klimatskega dogovora na
katerem so države sploh prvič sprejele konkretno zavezo, da bodo globalno segrevanje omejile na
manj kot 2 stopinj Celzija s ciljem cca. 1,5 stopinj Celzija.
Še posebej Evropska unija je svoje zaveze vzela izjemno resno in se še dodatno zavezala, da bo do leta
2050 postala sploh prva brezogljična celina na svetu. Za pomoč lokalnim skupnostim je Evropska
komisija ustanovila konvencijo županov, ki je po podatkih spletne strani konvencije hitro dosegla in
celo presegla vključenost 200.000.000 ljudi samo v državah članicah EU in preko 300.000.000 po vsem
svetu.
Iz tega lahko pridemo do zaključka o nastali globalni zavesti za preprečevanje globalnega segrevanja in
z njim povezanimi ekstremnimi vremenskimi okoljskimi pojavi.
Tega dejstva se zaveda tudi Občina Sevnica. Prvi koraki so bili že narejeni. Med njimi sodi pridružitev
prej omenjeni konvenciji županov in leta 2022 izdelan Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne
sprememb - SECAP in izdelava novega strateškega dokumenta Lokalni energetski koncept Občine
Sevnica – LEK.
Pot do izpolnitve ciljev vsekakor ne bo enostavna in bo zahtevala določen aktiven pristop in predvsem
določena sredstva. A doseganje zastavljenih ciljev prinaša nagrade, ki se poleg znižanja emisij in
mitigaciji okoljskih sprememb izražajo tudi v graditvi družbenih vezi, ki nadalje pripomorejo k razvoju
in napredku na mnogih drugih področjih občinskega življenja.
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Ekoglobal
fs.uni-lj.si
Slovenske železnice
OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA OBČINE SEVNICA, 2015

Slovensko meteorološko društvo
Scenarij podnebnih sprememb kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko pogojenimi
naravnimi nesrečami v prihodnosti; dr. Kajfež-Bogataj; dr. Bergant; dr. Črepinšek; mag.
Cegnar; Sušnik
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33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022
ZADEVA:

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica za leto
2022 na dan 30. 6. 2022

Številka:

410-0024/2022

Pripravljavca gradiva:
Občinska uprava Občine Sevnica
Odbor za finance in proračun
Poročevalci:
Srečko Ocvirk, župan
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA NA DAN 30.06.2022
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

21.381.519,20
17.163.098,63

21.389.637,76
17.171.217,19

10.307.263,55
8.877.507,49

21.389.637,76
17.171.217,19

48,2
51,7

70 DAVČNI PRIHODKI

14.750.235,00

14.750.235,00

7.468.641,25

14.750.235,00

50,6

700 Davki na dohodek in dobiček

13.290.344,00

13.290.344,00

6.645.184,00

13.290.344,00

50,0

13.290.344,00

13.290.344,00

6.645.184,00

13.290.344,00

50,0

13.290.344,00

13.290.344,00

6.645.184,00

13.290.344,00

50,0

1.129.089,00

1.129.089,00

662.825,22

1.129.089,00

58,7

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

960.059,00

960.059,00

487.616,78

960.059,00

50,8

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

20.000,00

20.000,00

15.281,54

20.000,00

76,4

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

10.000,00

10.000,00

6.916,68

10.000,00

69,2

10,00

10,00

8,80

10,00

88,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

466.954,00

466.954,00

186.793,22

466.954,00

40,0

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

462.095,00

462.095,00

277.649,42

462.095,00

60,1

1.000,00

1.000,00

967,12

1.000,00

96,7

1.000,00

1.000,00

1.189,15

1.000,00

118,9

1.000,00

1.000,00

1.188,45

1.000,00

118,8

0,00

0,00

0,70

0,00

---

40.020,00

40.020,00

37.036,59

40.020,00

92,6

40.000,00

40.000,00

36.952,59

40.000,00

92,4

20,00

20,00

84,00

20,00

420,0

107,0

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

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

128.010,00

128.010,00

136.982,70

128.010,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

28.000,00

28.000,00

12.078,65

28.000,00

43,1

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

124.900,84

100.000,00

124,9

10,00

10,00

3,21

10,00

32,1

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

329.802,00

329.802,00

173.237,69

329.802,00

52,5

5.002,00

5.002,00

1.687,80

5.002,00

33,7

5.000,00

5.000,00

1.687,80

5.000,00

33,8

2,00

2,00

0,00

2,00

0,0

324.800,00

324.800,00

171.549,89

324.800,00

52,8

290.000,00

290.000,00

127.743,08

290.000,00

44,1

704704 Turistična taksa

3.300,00

3.300,00

3.457,00

3.300,00

104,8

704706 Občinske takse od pravnih oseb

3.500,00

3.500,00

140,00

3.500,00

4,0

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

2.000,00

2.000,00

3.675,44

2.000,00

183,8

26.000,00

26.000,00

36.534,37

26.000,00

140,5

706 Drugi davki in prispevki

1.000,00

1.000,00

-12.605,66

1.000,00

---

7060 Drugi davki in prispevki

1.000,00

1.000,00

-12.605,66

1.000,00

---

1.000,00

1.000,00

-12.605,66

1.000,00

---

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

Indeks

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.412.863,63

2.420.982,19

1.408.866,24

2.420.982,19

58,2

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.671.969,00

1.672.044,00

778.954,38

1.672.044,00

46,6

1.671.969,00

1.672.044,00

778.954,38

1.672.044,00

46,6

76.980,00

77.055,00

24.304,76

77.055,00

31,5

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

140.000,00

140.000,00

70.345,00

140.000,00

50,3

710304 Prihodki od drugih najemnin

896.289,00

896.289,00

399.790,00

896.289,00

44,6

710305 Prihodki od zakupnin

6.000,00

6.000,00

1.675,42

6.000,00

27,9

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

530.000,00

530.000,00

282.632,08

530.000,00

53,3

700,00

700,00

207,12

700,00

29,6

10.100,00

10.100,00

13.235,32

10.100,00

131,0

10.100,00

10.100,00

13.235,32

10.100,00

131,0

10.000,00

10.000,00

12.842,32

10.000,00

128,4

100,00

100,00

393,00

100,00

393,0

17.500,00

17.500,00

19.762,94

17.500,00

112,9

17.500,00

17.500,00

19.762,94

17.500,00

112,9

4.500,00

4.500,00

6.473,25

4.500,00

143,9

12.500,00

12.500,00

12.789,69

12.500,00

102,3

500,00

500,00

500,00

500,00

100,0

7103 Prihodki od premoženja
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

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

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.500,00

97.500,00

71.852,83

97.500,00

73,7

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

97.500,00

97.500,00

71.852,83

97.500,00

73,7

74.500,00

74.500,00

39.795,45

74.500,00

53,4

1.000,00

1.000,00

841,80

1.000,00

84,2

0,00

0,00

11.012,19

0,00

---

22.000,00

22.000,00

20.203,39

22.000,00

91,8

615.794,63

623.838,19

525.060,77

623.838,19

84,2

615.794,63

623.838,19

525.060,77

623.838,19

84,2

10.000,00

10.000,00

1.050,00

10.000,00

10,5

243.732,00

243.732,00

240.964,41

243.732,00

98,9

81.513,35

89.556,91

69.250,08

89.556,91

77,3

170.882,94

170.882,94

186.417,83

170.882,94

109,1

32.063,00

32.063,00

9.727,11

32.063,00

30,3

8.769,36

8.769,36

0,00

8.769,36

0,0

68.833,98

68.833,98

17.651,34

68.833,98

25,6

333.216,00

333.216,00

112.852,78

333.216,00

33,9

88.136,00

88.136,00

85.636,00

88.136,00

97,2

88.136,00

88.136,00

85.636,00

88.136,00

97,2

88.136,00

88.136,00

85.636,00

88.136,00

97,2

245.080,00

245.080,00

27.216,78

245.080,00

11,1

15.000,00

15.000,00

9.338,26

15.000,00

62,3

15.000,00

15.000,00

9.338,26

15.000,00

62,3

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

230.000,00

230.000,00

15.357,68

230.000,00

6,7

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

230.000,00

230.000,00

15.357,68

230.000,00

6,7

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev

80,00

80,00

2.520,84

80,00

---

722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev

80,00

80,00

2.520,84

80,00

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti
713005 Prihodki od vstopnin
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
714100 Drugi nedavčni prihodki
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj
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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v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
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OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.885.204,57

3.885.204,57

1.316.903,28

3.885.204,57

33,9

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.817.951,20

1.817.951,20

1.021.408,99

1.817.951,20

56,2

1.812.951,20

1.812.951,20

1.020.578,99

1.812.951,20

56,3

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

123.999,00

123.999,00

61.998,00

123.999,00

50,0

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

485.767,20

485.767,20

52.062,33

485.767,20

10,7

94.377,00

94.377,00

146.346,77

94.377,00

155,1

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
7400041 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna-požarna taksa
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 o

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020

Indeks

0,00

0,00

20.965,89

0,00

---

1.108.808,00

1.108.808,00

739.206,00

1.108.808,00

66,7

5.000,00

5.000,00

830,00

5.000,00

16,6

5.000,00

5.000,00

830,00

5.000,00

16,6

2.067.253,37

2.067.253,37

295.494,29

2.067.253,37

14,3

152.399,00

152.399,00

0,00

152.399,00

0,0

152.399,00

152.399,00

0,00

152.399,00

0,0

0,00

0,00

474,40

0,00

---

0,00

0,00

474,40

0,00

---

1.914.854,37

1.914.854,37

295.019,89

1.914.854,37

15,4

1.914.854,37

1.914.854,37

295.019,89

1.914.854,37

15,4
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2022

VELJAVNI 2022
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2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

24.846.661,84

24.854.780,40

9.024.333,93

24.854.780,40

36,3

40 TEKOČI ODHODKI

6.081.541,52

6.050.423,35

2.690.967,34

6.050.423,35

44,5

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.051.022,00

1.051.022,00

522.397,43

1.051.022,00

49,7

946.441,00

946.441,00

452.470,08

946.441,00

47,8

901.841,00

901.841,00

425.339,36

901.841,00

47,2

44.600,00

44.600,00

27.130,72

44.600,00

60,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4000 Plače in dodatki
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

4001 Regres za letni dopust

Indeks

37.625,00

37.625,00

36.441,09

37.625,00

96,9

400100 Regres za letni dopust

37.625,00

37.625,00

36.441,09

37.625,00

96,9

4002 Povračila in nadomestila

37.707,00

37.707,00

23.001,60

37.707,00

61,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.707,00

27.707,00

16.070,37

27.707,00

58,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.000,00

10.000,00

6.931,23

10.000,00

69,3

17.225,00

17.225,00

8.422,57

17.225,00

48,9

17.225,00

17.225,00

8.422,57

17.225,00

48,9

10.000,00

9.996,75

996,68

9.996,75

10,0

10.000,00

9.996,75

996,68

9.996,75

10,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim

2.024,00

2.027,25

1.065,41

2.027,25

52,6

400900 Jubilejne nagrade

2.022,00

2.022,00

1.060,16

2.022,00

52,4

2,00

5,25

5,25

5,25

100,0

161.740,00

161.740,00

80.253,41

161.740,00

49,6

80.100,00

80.100,00

39.367,31

80.100,00

49,2

80.100,00

80.100,00

39.367,31

80.100,00

49,2

64.350,00

64.350,00

32.749,80

64.350,00

50,9

59.500,00

59.500,00

30.301,71

59.500,00

50,9

4.850,00

4.850,00

2.448,09

4.850,00

50,5

4003 Sredstva za delovno uspešnost
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

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

550,00

550,00

321,17

550,00

58,4

401200 Prispevek za zaposlovanje

550,00

550,00

321,17

550,00

58,4

4013 Prispevek za starševsko varstvo

920,00

920,00

462,01

920,00

50,2

920,00

920,00

462,01

920,00

50,2

15.820,00

15.820,00

7.353,12

15.820,00

46,5

15.820,00

15.820,00

7.353,12

15.820,00

46,5

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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REALIZACIJA
30.06.2022
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REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

4.447.599,52

4.454.386,81

2.033.342,85

4.454.386,81

45,7

311.180,35

309.871,04

102.287,80

309.871,04

33,0

402000 Pisarniški material in storitve

21.325,39

21.245,39

5.168,20

21.245,39

24,3

402001 Čistilni material in storitve

30.838,80

30.838,80

12.640,26

30.838,80

41,0

3.000,00

3.000,00

1.492,77

3.000,00

49,8

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

18.245,50

18.463,14

12.509,48

18.463,14

67,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

108.393,54

108.393,54

41.783,46

108.393,54

38,6

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

29.032,94

29.405,99

9.944,55

29.405,99

33,8

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

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

Indeks

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,0

78.344,18

76.524,18

18.749,08

76.524,18

24,5

97.000,00

97.000,00

53.601,03

97.000,00

55,3

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,4

7.000,00

7.000,00

4.670,00

7.000,00

66,7

292.931,12

291.903,02

116.391,42

291.903,02

39,9

169.250,00

166.864,52

64.905,87

166.864,52

38,9

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

37.074,12

39.031,50

25.970,79

39.031,50

66,5

402203 Voda in komunalne storitve

24.618,00

24.618,00

3.502,46

24.618,00

14,2

402204 Odvoz smeti

12.250,00

12.250,00

4.737,70

12.250,00

38,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

16.483,00

16.483,00

8.215,60

16.483,00

49,8

402206 Poštnina in kurirske storitve

32.400,00

31.800,00

9.059,00

31.800,00

28,5

856,00

856,00

0,00

856,00

0,0

44,1

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

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

42.462,26

44.462,26

19.596,49

44.462,26

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

7.800,00

7.695,00

2.060,68

7.695,00

26,8

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

982,41

5.000,00

19,7

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

688,27

1.000,00

68,8

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

5.500,00

5.500,00

4.071,16

5.500,00

74,0

555,00

660,00

660,00

660,00

100,0

22.607,26

24.607,26

11.133,97

24.607,26

45,3

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja

6.456,00

6.456,00

1.653,47

6.456,00

25,6

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

400,00

400,00

56,21

400,00

14,1

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

320,00

0,0

4.900,00

4.900,00

1.437,96

4.900,00

29,4

402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

316,00

316,00

120,00

316,00

38,0

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

100,00

0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

420,00

420,00

39,30

420,00

9,4

2.904.974,06

2.896.730,73

1.298.571,80

2.896.730,73

44,8

4025 Tekoče vzdrževanje
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2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
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(1)

(2)

(3)

(4)

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

140.585,38

132.279,79

47.847,56

132.279,79

36,2

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

Indeks

(3)/(2)

3.500,00

3.500,00

892,14

3.500,00

25,5

2.484.888,44

2.484.739,70

1.136.346,16

2.484.739,70

45,7

402504 Zavarovalne premije za objekte

24.480,63

24.480,63

23.338,45

24.480,63

95,3

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

12.100,00

12.100,00

5.985,12

12.100,00

49,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

67.790,00

67.790,00

7.831,32

67.790,00

11,6

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

49.000,00

49.000,00

20.244,95

49.000,00

41,3

2.629,61

2.840,61

846,81

2.840,61

29,8

94.730,00

102.238,59

48.981,66

102.238,59

47,9

82.230,00

82.230,00

36.000,00

82.230,00

43,8

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,0

402604 Najem strojne računalniške opreme

5.000,00

5.000,00

2.473,07

5.000,00

49,5

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,0

202.986,10

217.390,28

208.772,46

217.390,28

96,0

188.286,10

202.629,18

202.629,18

202.629,18

100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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

14.700,00

14.761,10

6.143,28

14.761,10

41,6

494.879,63

488.334,89

183.486,72

488.334,89

37,6

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

8.410,00

8.410,00

0,00

8.410,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

40.804,56

38.804,56

7.633,72

38.804,56

19,7

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

23.700,00

23.700,00

177,66

23.700,00

0,8

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

104.284,91

103.574,55

44.183,30

103.574,55

42,7

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

7.940,00

7.940,00

3.912,60

7.940,00

49,3

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

6.500,00

6.500,00

3.203,35

6.500,00

49,3

25.000,00

25.000,00

12.274,80

25.000,00

49,1

227.691,16

222.856,78

90.827,55

222.856,78

40,8

9.334,00

9.334,00

3.902,00

9.334,00

41,8

22.000,00

22.000,00

8.643,32

22.000,00

39,3

215,00

215,00

59,65

215,00

27,7

402931 Plačila bančnih storitev

2.000,00

2.000,00

463,73

2.000,00

23,2

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,0

402937 Stroški davčnih postopkov

8.000,00

9.000,00

8.205,04

9.000,00

91,2

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,5

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,5

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

26.980,00

26.980,00

13.329,09

26.980,00

49,4

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
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REALIZACIJE
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(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

393.700,00

355.794,54

41.644,56

355.794,54

11,7

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

8.449.049,24

8.453.153,49

4.062.533,18

8.453.153,49

48,1

493.202,00

493.202,00

203.901,94

493.202,00

41,3

340.202,00

340.202,00

181.310,66

340.202,00

53,3

340.202,00

340.202,00

181.310,66

340.202,00

53,3

153.000,00

153.000,00

22.591,28

153.000,00

14,8

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

71.000,00

71.000,00

22.591,28

71.000,00

31,8

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

82.000,00

82.000,00

0,00

82.000,00

0,0

4.824.668,00

4.818.168,00

2.464.445,85

4.818.168,00

51,2

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

30.000,00

30.000,00

20.374,26

30.000,00

67,9

30.000,00

30.000,00

20.374,26

30.000,00

67,9

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

4119 Drugi transferi posameznikom

4.688.668,00

4.682.168,00

2.402.400,73

4.682.168,00

51,3

411900 Regresiranje prevozov v šolo

850.401,00

850.401,00

420.283,71

850.401,00

49,4

21.690,00

21.690,00

3.330,00

21.690,00

15,4

477.000,00

470.500,00

222.940,39

470.500,00

47,4

65.000,00

65.000,00

30.846,07

65.000,00

47,5

2.864.400,00

2.864.400,00

1.499.392,08

2.864.400,00

52,4

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,0

404.000,00

404.000,00

219.431,75

404.000,00

54,3

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

518.352,00

536.352,00

158.026,29

536.352,00

29,5

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

518.352,00

536.352,00

158.026,29

536.352,00

29,5

518.352,00

536.352,00

158.026,29

536.352,00

29,5

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

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

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

4117 Štipendije
411799 Druge štipendije

411902 Doplačila za šolo v naravi
411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 Subvencioniranje stanarin
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411922 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

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

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

2.612.827,24

2.605.431,49

1.236.159,10

2.605.431,49

47,5

69.086,00

69.086,00

28.195,39

69.086,00

40,8

69.086,00

69.086,00

28.195,39

69.086,00

40,8

2.530.579,09

2.524.183,34

1.200.730,44

2.524.183,34

47,6

973.374,02

973.490,17

429.251,71

973.490,17

44,1

2.558,00

2.558,00

671,03

2.558,00

26,2

1.554.447,07

1.547.935,17

770.755,74

1.547.935,17

49,8

200,00

200,00

51,96

200,00

26,0

13.162,15

12.162,15

7.233,27

12.162,15

59,5

13.162,15

12.162,15

7.233,27

12.162,15

59,5

Indeks
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

9.519.108,07

9.554.240,55

2.097.268,51

9.554.240,55

22,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

9.519.108,07

9.554.240,55

2.097.268,51

9.554.240,55

22,0

21.700,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

100,0

21.700,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

100,0

202.730,22

256.863,91

32.968,38

256.863,91

12,8

14.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,0

4.000,00

4.000,00

1.248,72

4.000,00

31,2

15.000,00

15.000,00

7.299,33

15.000,00

48,7

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

31.000,00

31.000,00

0,00

31.000,00

0,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

4201 Nakup prevoznih sredstev
420101 Nakup avtomobilov

4202 Nakup opreme
420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420204 Nakup drugega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

Indeks

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

14.606,32

63.917,46

2.420,52

63.917,46

3,8

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

68.000,00

68.000,00

464,16

68.000,00

0,7

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,3

420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

16.890,00

21.590,00

16.870,00

21.590,00

78,1

420239 Nakup avdiovizualne opreme

8.372,90

8.495,45

0,00

8.495,45

0,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

6.824.133,51

6.706.783,78

1.415.613,71

6.706.783,78

21,1

50.000,00

50.000,00

23.058,00

50.000,00

46,1

291.345,27

268.345,27

12.185,32

268.345,27

4,5

6.482.788,24

6.388.438,51

1.380.370,39

6.388.438,51

21,6

1.040.985,19

1.118.647,19

162.064,17

1.118.647,19

14,5

1.040.985,19

1.118.647,19

162.064,17

1.118.647,19

14,5

450.000,00

450.000,00

314.526,08

450.000,00

69,9

450.000,00

450.000,00

314.526,08

450.000,00

69,9

26.562,00

27.450,00

14.274,00

27.450,00

52,0

26.562,00

27.450,00

14.274,00

27.450,00

52,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

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

952.997,15

972.795,67

136.122,17

972.795,67

14,0

420801 Investicijski nadzor

155.361,16

155.361,16

18.542,39

155.361,16

11,9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

747.635,99

774.014,31

117.579,78

774.014,31

15,2

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,0
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

796.963,01

796.963,01

173.564,90

796.963,01

21,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

208.500,00

208.500,00

5.000,00

208.500,00

2,4

208.500,00

208.500,00

5.000,00

208.500,00

2,4

208.500,00

208.500,00

5.000,00

208.500,00

2,4

588.463,01

588.463,01

168.564,90

588.463,01

28,6

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

588.463,01

588.463,01

168.564,90

588.463,01

28,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

588.463,01

588.463,01

168.564,90

588.463,01

28,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

-3.465.142,64

-3.465.142,64

1.282.929,62

-3.465.142,64

---

-3.437.662,64

-3.437.662,64

1.296.258,71

-3.437.662,64

---

2.667.640,35

2.124.006,97

2.667.640,35

79,6

(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)

2.632.507,87

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 12 od 14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

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

---

0,00

0,00

0,00

0,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

Indeks

---

Stran 13 od 14

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)/(2)

Indeks

2.750.000,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,0

50 ZADOLŽEVANJE

2.750.000,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,0

500 Domače zadolževanje

2.750.000,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,0

2.750.000,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,0

2.750.000,00

2.750.000,00

0,00

2.750.000,00

0,0

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

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

55 ODPLAČILA DOLGA

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

550 Odplačila domačega dolga

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,0

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,0

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,0

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,0

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.)

-1.389.890,64

-1.389.890,64

945.556,35

-1.389.890,64

---

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.075.252,00

2.075.252,00

-337.373,27

2.075.252,00

---

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

3.465.142,64

3.465.142,64

-1.282.929,62

3.465.142,64

---

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

1.476.346,21

1.476.346,21

1.476.346,21

1.476.346,21
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REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA NA DAN 30.06.2022
II. POSEBNI DEL
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Sevnica na dan 30.06.2022 je po proračunskih uporabnikih izkazana kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

OBČINSKI SVET

126.960,00

126.960,00

33.204,37

126.960,00

26,2

01

POLITIČNI SISTEM

126.960,00

126.960,00

33.204,37

126.960,00

26,2

0101

Politični sistem

126.960,00

126.960,00

33.204,37

126.960,00

26,2

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
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402206 Poštnina in kurirske storitve
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

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

77.000,00

77.000,00

33.204,37

77.000,00

43,1

48.000,00

48.000,00

21.968,99

48.000,00

45,8

48.000,00

48.000,00

21.968,99

48.000,00

45,8

6.000,00

6.000,00

2.209,30

6.000,00

36,8

6.000,00

6.000,00

2.209,30

6.000,00

36,8

23.000,00

23.000,00

9.026,08

23.000,00

39,2

23.000,00

23.000,00

9.026,08

23.000,00

39,2

49.960,00

49.960,00

0,00

49.960,00

0,0

40.320,00

40.320,00

0,00

40.320,00

0,0

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,0

350,00

350,00

0,00

350,00

0,0

330,00

330,00

0,00

330,00

0,0

8.800,00

8.800,00

0,00

8.800,00

0,0

21.840,00

21.840,00

0,00

21.840,00

0,0

2.230,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,0

2.230,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,0

Stran: 1 od 53

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

7.410,00

7.410,00

0,00

7.410,00

0,0

7.410,00

7.410,00

0,00

7.410,00

0,0

Stran: 2 od 53

A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

NADZORNI ODBOR

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,9

0203

Fiskalni nadzor

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,9

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,9

3.850,00

3.850,00

2.242,28

3.850,00

58,2

3.850,00

3.850,00

2.242,28

3.850,00

58,2

150,00

150,00

0,00

150,00

0,0

150,00

150,00

0,00

150,00

0,0

5.290,00

5.290,00

164,08

5.290,00

3,1

5.050,00

5.050,00

164,08

5.050,00

3,3

240,00

240,00

0,00

240,00

0,0

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

Stran: 3 od 53

A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

ŽUPAN

433.095,15

418.752,07

106.830,45

418.752,07

25,5

01

POLITIČNI SISTEM

175.673,00

175.673,00

81.344,27

175.673,00

46,3

0101

Politični sistem

175.673,00

175.673,00

81.344,27

175.673,00

46,3

175.673,00

175.673,00

81.344,27

175.673,00

46,3

65.723,00

65.723,00

32.266,51

65.723,00

49,1
49,6

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
400000 Osnovne plače

40.621,00

40.621,00

20.155,44

40.621,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.600,00

2.600,00

1.628,41

2.600,00

62,6

400100 Regres za letni dopust

1.075,00

1.075,00

1.074,43

1.075,00

100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

707,00

707,00

411,84

707,00

58,3

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500,00

500,00

211,26

500,00

42,3

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900,00

3.900,00

1.927,89

3.900,00

49,4

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

1.429,00

3.000,00

47,6

250,00

250,00

115,46

250,00

46,2

30,00

30,00

13,05

30,00

43,5

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

50,00

50,00

21,80

50,00

43,6

320,00

320,00

193,08

320,00

60,3

50,00

50,00

7,04

50,00

14,1

3.250,00

3.250,00

1.165,91

3.250,00

35,9

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

16,00

16,00

0,00

16,00

0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

20,00

20,00

9,90

20,00

49,5

9.334,00

9.334,00

3.902,00

9.334,00

41,8

402402 Stroški prevoza v državi

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana

109.950,00

109.950,00

49.077,76

109.950,00

44,6

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

76.000,00

76.000,00

37.729,58

76.000,00

49,6

402009 Izdatki za reprezentanco

15.750,00

15.750,00

5.834,75

15.750,00

37,1

402099 Drugi splošni material in storitve

18.200,00

18.200,00

5.513,43

18.200,00

30,3
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura
18305 Transferi neprofitnim organizacijam

1805

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,3

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,3

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,3

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,3

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,3

87.422,15

87.422,15

23.031,05

87.422,15

26,3

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,0

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,0
21,0

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

402999 Drugi operativni odhodki

21.260,00

21.260,00

4.131,05

21.260,00

19,4

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

58.500,00

58.500,00

12.650,00

58.500,00

21,6

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,6

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,6

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,6

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,6

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,0

Šport in prostočasne aktivnosti

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija
23410 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

2.948.473,63

2.965.086,71

1.447.406,96

2.965.086,71

48,8

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,8

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,8

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,8

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,8

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,8

2.088.123,63

2.104.736,71

1.056.583,66

2.104.736,71

50,2

2.088.123,63

2.104.736,71

1.056.583,66

2.104.736,71

50,2

1.657.311,00

1.670.766,08

884.942,10

1.670.766,08

53,0

1.159.709,00

1.159.709,00

575.469,18

1.159.709,00

49,6

861.220,00

861.220,00

405.183,92

861.220,00

47,1

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000,00

42.000,00

25.502,31

42.000,00

60,7

400100 Regres za letni dopust

36.550,00

36.550,00

35.366,66

36.550,00

96,8

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000,00

27.000,00

15.658,53

27.000,00

58,0

9.500,00

9.500,00

6.719,97

9.500,00

70,7

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

17.225,00

17.225,00

8.422,57

17.225,00

48,9

400400 Sredstva za nadurno delo

10.000,00

9.996,75

996,68

9.996,75

10,0

2.022,00

2.022,00

1.060,16

2.022,00

52,4

2,00

5,25

5,25

5,25

100,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

76.200,00

76.200,00

37.439,42

76.200,00

49,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

56.500,00

56.500,00

28.872,71

56.500,00

51,1

4.600,00

4.600,00

2.332,63

4.600,00

50,7

520,00

520,00

308,12

520,00

59,3

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

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

870,00

870,00

440,21

870,00

50,6

15.500,00

15.500,00

7.160,04

15.500,00

46,2
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

63.500,00

61.500,00

26.526,80

61.500,00

43,1

402000 Pisarniški material in storitve

10.501,20

10.501,20

4.827,90

10.501,20

46,0

402001 Čistilni material in storitve

27.498,80

27.498,80

12.640,26

27.498,80

46,0

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

3.000,00

1.492,77

3.000,00

49,8

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500,00

4.500,00

2.203,74

4.500,00

49,0

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

16.000,00

14.000,00

5.362,13

14.000,00

38,3

402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

111.000,00

111.000,00

54.237,56

111.000,00

48,9

402200 Električna energija

35.000,00

35.000,00

12.735,50

35.000,00

36,4

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

25.000,00

25.000,00

21.243,46

25.000,00

85,0

6.000,00

6.000,00

1.894,60

6.000,00

31,6

402204 Odvoz smeti

12.000,00

12.000,00

4.623,08

12.000,00

38,5

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

13.000,00

13.000,00

6.473,03

13.000,00

49,8

402206 Poštnina in kurirske storitve

20.000,00

20.000,00

7.267,89

20.000,00

36,3

402203 Voda in komunalne storitve

06423 Prevozni stroški in storitve OU

18.055,00

18.055,00

8.434,89

18.055,00

46,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000,00

5.895,00

2.033,05

5.895,00

34,5

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

982,41

5.000,00

19,7

402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

688,27

1.000,00

68,8

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

5.500,00

5.500,00

4.071,16

5.500,00

74,0

555,00

660,00

660,00

660,00

100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

2.970,00

2.970,00

470,62

2.970,00

15,9

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

350,00

350,00

49,17

350,00

14,1

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

320,00

0,0

1.500,00

1.500,00

272,05

1.500,00

18,1
40,0

402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

300,00

300,00

120,00

300,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

100,00

0,0

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

400,00

400,00

29,40

400,00

7,4
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

238.200,00

253.655,08

191.607,66

253.655,08

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,0

3.500,00

3.500,00

892,14

3.500,00

25,5

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

75,5

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,0

125.000,00

139.343,08

139.343,08

139.343,08

100,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.500,00

3.500,00

941,84

3.500,00

26,9

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

700,00

700,00

177,66

700,00

25,4

5.000,00

5.000,00

2.702,86

5.000,00

54,1

22.000,00

22.000,00

8.643,32

22.000,00

39,3

402931 Plačila bančnih storitev

2.000,00

2.000,00

463,73

2.000,00

23,2

402937 Stroški davčnih postopkov

8.000,00

9.000,00

8.205,04

9.000,00

91,2

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

25.000,00

25.000,00

12.274,80

25.000,00

49,1

402999 Drugi operativni odhodki

20.000,00

20.112,00

17.963,19

20.112,00

89,3

63.877,00

63.877,00

28.195,39

63.877,00

44,1

63.877,00

63.877,00

28.195,39

63.877,00

44,1

430.812,63

433.970,63

171.641,56

433.970,63

39,6

343.550,63

338.312,04

116.610,92

338.312,04

34,5

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

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

102.600,00

97.361,41

39.545,58

97.361,41

40,6

402504 Zavarovalne premije za objekte

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

22.480,63

22.480,63

22.480,63

22.480,63

100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000,00

11.000,00

5.498,92

11.000,00

50,0

5.000,00

5.000,00

1.510,55

5.000,00

30,2

49.000,00

49.000,00

20.244,95

49.000,00

41,3

402604 Najem strojne računalniške opreme

5.000,00

5.000,00

2.473,07

5.000,00

49,5

420203 Nakup stanovanjskega pohištva

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

138.470,00

138.470,00

24.857,22

138.470,00

18,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06441 Nakup osnovnih sredstev

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

84.262,00

85.150,00

44.522,05

85.150,00

52,3

420101 Nakup avtomobilov

21.700,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

100,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,0

4.000,00

4.000,00

1.248,72

4.000,00

31,2

15.000,00

15.000,00

7.299,33

15.000,00

48,7

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

420703 Nakup licenčne programske opreme

26.562,00

27.450,00

14.274,00

27.450,00

52,0

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,0

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,0

849.350,00

849.350,00

381.382,54

849.350,00

44,9

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,4

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,4

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,4

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,4

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,5

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,5

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,5

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

165.000,00

142.000,00

0,00

142.000,00

0,0

80.000,00

103.000,00

13.897,25

103.000,00

13,5

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,0

18.350,00

18.350,00

2.646,00

18.350,00

14,4

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1603

v EUR

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
420204 Nakup drugega pohištva
420401 Novogradnje
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
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

460.000,00

460.000,00

Indeks

(3)/(2)

460.000,00

315.908,26

68,7

460.000,00

460.000,00

315.908,26

460.000,00

68,7

460.000,00

460.000,00

315.908,26

460.000,00

68,7

10.000,00

10.000,00

1.382,18

10.000,00

13,8

450.000,00

450.000,00

314.526,08

450.000,00

69,9
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A. Bilanca odhodkov
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

34.480,00

34.480,00

13.329,09

34.480,00

38,7

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

34.480,00

34.480,00

13.329,09

34.480,00

38,7

2201

Servisiranje javnega dolga

34.480,00

34.480,00

13.329,09

34.480,00

38,7

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

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,5

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,5

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

26.980,00

26.980,00

13.329,09

26.980,00

49,4

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,0

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,0

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

9.040.658,13

9.040.888,13

3.125.483,16

9.040.888,13

34,6

470.940,00

468.670,00

147.494,83

468.670,00

31,5

470.940,00

468.670,00

147.494,83

468.670,00

31,5

41.500,00

41.500,00

26.354,49

41.500,00

63,5

8.000,00

8.000,00

4.670,00

8.000,00

58,4

402199 Drugi posebni materiali in storitve

7.000,00

7.000,00

4.670,00

7.000,00

66,7

420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

23.000,00

23.000,00

17.309,49

23.000,00

75,3

23.000,00

23.000,00

17.309,49

23.000,00

75,3

10.500,00

10.500,00

4.375,00

10.500,00

41,7

10.500,00

10.500,00

4.375,00

10.500,00

41,7

429.440,00

427.170,00

121.140,34

427.170,00

28,4

229.440,00

227.170,00

121.140,34

227.170,00

53,3

229.440,00

227.170,00

121.140,34

227.170,00

53,3

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,0

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,0

14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,1

14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,1

14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,1

350,00

350,00

147,65

350,00

42,2

350,00

350,00

147,65

350,00

42,2

14.000,00

14.000,00

3.746,11

14.000,00

26,8

14.000,00

14.000,00

3.746,11

14.000,00

26,8

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

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
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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

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204

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

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,0

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,0

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,0

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,0

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,0

103.790,00

103.790,00

22.583,98

103.790,00

21,8

77.790,00

70.203,40

6.077,38

70.203,40

8,7

77.790,00

70.203,40

6.077,38

70.203,40

8,7

40.000,00

32.413,40

0,00

32.413,40

0,0

40.000,00

32.413,40

0,00

32.413,40

0,0

37.790,00

37.790,00

6.077,38

37.790,00

16,1

37.790,00

37.790,00

6.077,38

37.790,00

16,1

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,2

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,2

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,2

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,2

3.790.771,35

3.802.271,73

1.276.547,15

3.802.271,73

33,6

3.770.672,35

3.777.472,73

1.259.677,15

3.777.472,73

33,4

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,4

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,4

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,4

Stran: 13 od 53

A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13407 Študije na področju cestne infrastrukture
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

13411 Parkirišča
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

2.053.068,35

2.062.068,73

550.025,09

2.062.068,73

26,7

1.860.098,35

1.858.400,21

513.273,63

1.858.400,21

27,6

50.000,00

50.000,00

464,16

50.000,00

0,9

1.771.020,36

1.769.322,22

498.238,06

1.769.322,22

28,2

33.078,00

33.078,00

14.571,41

33.078,00

44,1

5.999,99

5.999,99

0,00

5.999,99

0,0

192.970,00

203.668,52

36.751,46

203.668,52

18,0

18.000,00

18.000,00

3.220,98

18.000,00

17,9

174.970,00

185.668,52

33.530,48

185.668,52

18,1

169.000,00

166.800,00

9.211,61

166.800,00

5,5

31.000,00

28.800,00

9.211,61

28.800,00

32,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

29.000,00

26.800,00

9.211,61

26.800,00

34,4

138.000,00

138.000,00

0,00

138.000,00

0,0

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

219.150,00

219.150,00

110.300,35

219.150,00

50,3

98.150,00

98.150,00

40.230,06

98.150,00

41,0

98.150,00

98.150,00

40.230,06

98.150,00

41,0

40.000,00

40.000,00

27.592,73

40.000,00

69,0

40.000,00

40.000,00

27.592,73

40.000,00

69,0

81.000,00

81.000,00

42.477,56

81.000,00

52,4

81.000,00

81.000,00

42.477,56

81.000,00

52,4
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A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1306

Telekomunikacije in pošta

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

13441 Razvoj pametnega mesta
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

15411 Gradnja kanalizacij in ČN
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

20.099,00

24.799,00

16.870,00

24.799,00

Indeks

(3)/(2)
68,0

20.099,00

24.799,00

16.870,00

24.799,00

68,0

14.890,00

19.590,00

16.870,00

19.590,00

86,1

14.890,00

19.590,00

16.870,00

19.590,00

86,1

5.209,00

5.209,00

0,00

5.209,00

0,0

5.209,00

5.209,00

0,00

5.209,00

0,0

1.558.587,42

1.573.149,42

568.708,42

1.573.149,42

36,2

1.435.366,42

1.442.196,42

565.274,12

1.442.196,42

39,2

107.286,10

114.116,10

63.629,56

114.116,10

55,8

107.286,10

114.116,10

63.629,56

114.116,10

55,8

63.286,10

63.286,10

63.286,10

63.286,10

100,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

43.000,00

49.830,00

343,46

49.830,00

0,7

1.328.080,32

1.328.080,32

501.644,56

1.328.080,32

37,8

157.876,00

157.876,00

90.318,71

157.876,00

57,2

152.876,00

152.876,00

87.746,11

152.876,00

57,4

5.000,00

5.000,00

2.572,60

5.000,00

51,5

1.118.704,32

1.118.704,32

398.112,58

1.118.704,32

35,6

5.192,17

5.192,17

0,00

5.192,17

0,0

60.000,00

60.000,00

52.026,76

60.000,00

86,7

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb

187.326,00

187.326,00

93.564,55

187.326,00

50,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

606.772,01

606.772,01

195.420,09

606.772,01

32,2

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

235.000,00

235.000,00

56.351,18

235.000,00

24,0

18.414,14

18.414,14

750,00

18.414,14

4,1

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15414 Gospodarske javne službe
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

46.500,00

8.213,27

46.500,00

17,7

6.500,00

6.500,00

3.203,35

6.500,00

49,3

40.000,00

40.000,00

5.009,92

40.000,00

12,5

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,6

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,6

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,6

3.700,00

3.700,00

0,00

3.700,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

50.000,00

43.170,00

0,00

43.170,00

0,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18.705,00

33.267,00

0,00

33.267,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

50.816,00

50.816,00

3.434,30

50.816,00

6,8

2.804.069,17

2.804.069,17

1.064.610,46

2.804.069,17

38,0

95.000,00

95.000,00

23.808,30

95.000,00

25,1

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

Upravljanje in nadzor vodnih virov

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

1603

REBALANS A
2022

46.500,00

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

1504

v EUR

Komunalna dejavnost

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

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,0

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,0

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,0

45.000,00

51.579,80

23.808,30

51.579,80

46,2

45.000,00

51.579,80

23.808,30

51.579,80

46,2

45.000,00

51.579,80

23.808,30

51.579,80

46,2

2.352.069,17

2.352.069,17

909.312,02

2.352.069,17

38,7

1.816.548,17

1.816.548,17

608.325,29

1.816.548,17

33,5

76.000,00

76.000,00

10.241,57

76.000,00

13,5

19.000,00

19.000,00

7.116,57

19.000,00

37,5

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

54.000,00

54.000,00

3.125,00

54.000,00

5,8
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16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

1.740.548,17

1.740.548,17

598.083,72

1.740.548,17

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

17.685,37

17.685,37

1.219,00

17.685,37

6,9

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

16.500,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,0

1.676.493,78

1.676.493,78

596.864,72

1.676.493,78

35,6

29.869,02

29.869,02

0,00

29.869,02

0,0

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,3

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,3

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,3

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,7

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,7

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,7

245.000,00

245.000,00

96.246,82

245.000,00

39,3

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

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
16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

34,4

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,0

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,0

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

165.000,00

165.000,00

96.246,82

165.000,00

58,3

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,0

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,0

45.000,00

45.000,00

41.007,53

45.000,00

91,1

45.000,00

45.000,00

41.007,53

45.000,00

91,1

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,5

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,5

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

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
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,5

420400 Priprava zemljišča

50.000,00

50.000,00

23.058,00

50.000,00

46,1

420401 Novogradnje

60.000,00

60.000,00

12.185,32

60.000,00

20,3

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,9

Stran: 18 od 53

A. Bilanca odhodkov
4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

10.086.518,07

10.084.018,07

3.714.476,81

10.084.018,07

36,8

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,1

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,1

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,1

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,1

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,1

34.000,00

34.000,00

243,39

34.000,00

0,7

8.000,00

8.000,00

243,39

8.000,00

3,0

8.000,00

8.000,00

243,39

8.000,00

3,0

17401 Oprema za zdravstvene namene

6.000,00

6.000,00

243,39

6.000,00

4,1

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000,00

6.000,00

243,39

6.000,00

4,1

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

26.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0

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
17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,0

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

Stran: 19 od 53

A. Bilanca odhodkov
4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

1.923.763,07

1.980.263,07

690.885,52

1.980.263,07

34,9

102.400,00

102.400,00

5.490,00

102.400,00

5,4

95.000,00

95.000,00

5.490,00

95.000,00

5,8
5,8

95.000,00

95.000,00

5.490,00

95.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

40.000,00

5.490,00

40.000,00

13,7

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,0

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,0

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,0

Programi v kulturi

790.578,01

790.578,01

300.912,19

790.578,01

38,1

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

419.455,00

419.455,00

185.371,47

419.455,00

44,2
44,8

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

394.320,00

394.320,00

176.730,35

394.320,00

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

274.320,00

274.320,00

116.274,25

274.320,00

42,4

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

120.000,00

120.000,00

60.456,10

120.000,00

50,4

34,4

18404 Posavska potujoča knjižnica

25.135,00

25.135,00

8.641,12

25.135,00

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

11.473,00

11.473,00

5.706,99

11.473,00

49,7

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

13.662,00

13.662,00

2.934,13

13.662,00

21,5

277.123,01

277.123,01

92.427,70

277.123,01

33,4
33,4

18039002 Umetniški programi
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

277.123,01

277.123,01

92.427,70

277.123,01

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

108.000,00

108.000,00

46.008,12

108.000,00

42,6

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

144.123,01

144.123,01

43.989,34

144.123,01

30,5

25.000,00

25.000,00

2.430,24

25.000,00

9,7

87.000,00

87.000,00

16.113,03

87.000,00

18,5

15.000,00

15.000,00

4.676,00

15.000,00

31,2

15.000,00

15.000,00

4.676,00

15.000,00

31,2

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

72.000,00

72.000,00

11.437,03

72.000,00

15,9

70.000,00

70.000,00

11.000,00

70.000,00

15,7

2.000,00

2.000,00

437,03

2.000,00

21,9

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,0

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,0

1.023.785,06

1.080.285,06

377.483,33

1.080.285,06

34,9

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

850.773,00

907.273,00

307.441,42

907.273,00

33,9

498.513,00

498.513,00

291.123,37

498.513,00

58,4

163.000,00

163.000,00

75.560,37

163.000,00

46,4

91.000,00

91.000,00

40.656,33

91.000,00

44,7

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

134.513,00

134.513,00

69.352,18

134.513,00

51,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

110.000,00

110.000,00

105.554,49

110.000,00

96,0

266.860,00

323.360,00

9.753,70

323.360,00

3,0

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,0

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,0

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

58.500,00

1.871,52

58.500,00

3,2

122.360,00

122.360,00

2.961,55

122.360,00

2,4

32.000,00

40.000,00

4.920,63

40.000,00

12,3
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18422 Upravljanje bazena v Sevnici

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

85.400,00

85.400,00

6.564,35

85.400,00

402001 Čistilni material in storitve

3.200,00

3.200,00

0,00

3.200,00

0,0

402099 Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

402200 Električna energija

5.000,00

5.000,00

52,81

5.000,00

1,1

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000,00

4.000,00

598,12

4.000,00

15,0

402203 Voda in komunalne storitve

17.000,00

17.000,00

894,46

17.000,00

5,3

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

30.000,00

27.000,00

2.951,40

27.000,00

10,9
42,9

402504 Zavarovalne premije za objekte
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

18059002 Programi za mladino
18430 Transferi za mladinsko dejavnost

7,7

2.000,00

2.000,00

857,82

2.000,00

23.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

0,0

2.700,00

2.700,00

1.209,74

2.700,00

44,8

173.012,06

173.012,06

70.041,91

173.012,06

40,5
40,5

173.012,06

173.012,06

70.041,91

173.012,06

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

15.135,00

15.135,00

0,00

15.135,00

0,0

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

98.000,00

98.000,00

46.118,80

98.000,00

47,1

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

59.877,06

59.877,06

23.923,11

59.877,06

40,0

7.038.578,00

6.986.078,00

2.504.168,79

6.986.078,00

35,9

3.214.900,00

3.214.900,00

1.670.416,89

3.214.900,00

52,0

3.214.900,00

3.214.900,00

1.670.416,89

3.214.900,00

52,0

100.000,00

100.000,00

40.882,46

100.000,00

40,9

100.000,00

100.000,00

40.882,46

100.000,00

40,9

2.710.000,00

2.710.000,00

1.431.032,66

2.710.000,00

52,8

80.000,00

80.000,00

36.000,00

80.000,00

45,0

2.630.000,00

2.630.000,00

1.395.032,66

2.630.000,00

53,0

200.400,00

200.400,00

91.936,40

200.400,00

45,9

200.400,00

200.400,00

91.936,40

200.400,00

45,9

30.000,00

30.000,00

11.254,40

30.000,00

37,5

30.000,00

30.000,00

11.254,40

30.000,00

37,5

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
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
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19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

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

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

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

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
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
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

4.000,00

4.000,00

1.168,62

4.000,00

29,2

4.000,00

4.000,00

1.168,62

4.000,00

29,2

150.000,00

150.000,00

77.746,21

150.000,00

51,8

150.000,00

150.000,00

77.746,21

150.000,00

51,8

3.500,00

3.500,00

1.448,18

3.500,00

41,4

3.500,00

3.500,00

1.448,18

3.500,00

41,4

17.000,00

17.000,00

14.947,96

17.000,00

87,9

17.000,00

17.000,00

14.947,96

17.000,00

87,9

2.906.587,00

2.854.087,00

392.748,91

2.854.087,00

13,8

2.857.587,00

2.804.233,61

365.435,38

2.804.233,61

13,0

445.000,00

445.000,00

255.012,58

445.000,00

57,3

445.000,00

445.000,00

255.012,58

445.000,00

57,3

300.000,00

299.146,61

12.697,72

299.146,61

4,2

300.000,00

299.146,61

12.697,72

299.146,61

4,2

1.939.000,00

1.886.500,00

9.395,22

1.886.500,00

0,5

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

1.784.000,00

1.731.500,00

0,00

1.731.500,00

0,0

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,0

112.000,00

112.000,00

9.395,22

112.000,00

8,4

33.000,00

33.000,00

15.625,46

33.000,00

47,4

33.000,00

33.000,00

15.625,46

33.000,00

47,4

16.000,00

16.000,00

11.616,90

16.000,00

72,6

16.000,00

16.000,00

11.616,90

16.000,00

72,6

113.000,00

113.000,00

57.483,02

113.000,00

50,9

113.000,00

113.000,00

57.483,02

113.000,00

50,9
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19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

19039002 Glasbeno šolstvo
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

7.587,00

7.587,00

3.161,25

7.587,00

41,7

7.587,00

7.587,00

3.161,25

7.587,00

41,7

4.000,00

4.000,00

443,23

4.000,00

11,1

4.000,00

4.000,00

443,23

4.000,00

11,1

49.000,00

49.853,39

27.313,53

49.853,39

54,8

44.000,00

44.000,00

27.313,53

44.000,00

62,1

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

44.000,00

44.000,00

27.313,53

44.000,00

62,1

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

5.000,00

5.853,39

0,00

5.853,39

0,0

5.000,00

5.853,39

0,00

5.853,39

0,0

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,1

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,1

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,1

850.401,00

850.401,00

420.283,71

850.401,00

49,4

21.690,00

21.690,00

3.330,00

21.690,00

15,4

5.000,00

5.000,00

3.022,96

5.000,00

60,5

40.000,00

40.000,00

14.366,32

40.000,00

35,9

1.035.177,00

1.028.677,00

486.656,27

1.028.677,00

47,3

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
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

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

20029001 Drugi programi v pomoč družini

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,5

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka
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2004

Izvajanje programov socialnega varstva

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

20049003 Socialno varstvo starih
20410 Center za socialno delo Sevnica
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

969.177,00

962.677,00

6.177,00
6.177,00

Indeks

(3)/(2)

465.856,27

962.677,00

48,4

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,0

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,0

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,0

807.000,00

800.500,00

392.959,21

800.500,00

49,1

71.000,00

71.000,00

32.150,32

71.000,00

45,3

6.000,00

6.000,00

1.789,62

6.000,00

29,8

65.000,00

65.000,00

30.360,70

65.000,00

46,7

736.000,00

729.500,00

360.808,89

729.500,00

49,5

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

477.000,00

470.500,00

222.940,39

470.500,00

47,4

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

259.000,00

259.000,00

137.868,50

259.000,00

53,2

102.000,00

102.000,00

51.220,33

102.000,00

50,2

102.000,00

102.000,00

51.220,33

102.000,00

50,2

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,0

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

30.000,00

20.374,26

30.000,00

67,9

411920 Subvencioniranje stanarin

65.000,00

65.000,00

30.846,07

65.000,00

47,5

54.000,00

54.000,00

15.500,00

54.000,00

28,7

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,0

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,0

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

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

20404 Dejavnost Rdečega križa

27.000,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00

50,0

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

27.000,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00

50,0

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

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

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

1.144.278,09

1.144.278,09

236.871,36

1.144.278,09

20,7

208.929,91

244.991,01

39.767,66

244.991,01

16,2

188.929,91

224.991,01

33.942,26

224.991,01

15,1

53.000,00

58.180,00

15.939,12

58.180,00

27,4

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

45.180,00

15.939,12

45.180,00

35,3

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

45.180,00

15.939,12

45.180,00

35,3

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,0

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,0

133.929,91

166.464,01

18.003,14

166.464,01

10,8

4.700,00

4.761,10

4.761,10

4.761,10

100,0

4.700,00

4.761,10

4.761,10

4.761,10

100,0

6.000,00

6.000,00

313,84

6.000,00

5,2

6.000,00

6.000,00

313,84

6.000,00

5,2

105.229,91

141.229,91

6.276,04

141.229,91

4,4

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,0

15.000,00

15.000,00

1.868,48

15.000,00

12,5
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
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

4.229,91

4.229,91

4.229,91

4.229,91

60.000,00

96.000,00

0,00

96.000,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

177,65

20.000,00

0,9

8.000,00

8.000,00

179,81

8.000,00

2,3

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.000,00

6.000,00

179,81

6.000,00

3,0

10.000,00

6.473,00

6.472,35

6.473,00

100,0

10.000,00

6.473,00

6.472,35

6.473,00

100,0

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

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,0

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,0

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,0

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,1

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,1

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,1

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,1

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,3

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,3

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,3

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,3

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,3

101.407,26

102.507,26

13.020,22

102.507,26

12,7

101.407,26

102.507,26

13.020,22

102.507,26

12,7

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,0

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,0

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,0

26.407,26

27.507,26

13.020,22

27.507,26

47,3

21.407,26

21.407,26

10.422,22

21.407,26

48,7

21.407,26

21.407,26

10.422,22

21.407,26

48,7
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13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

5.000,00

6.100,00

2.598,00

6.100,00

42,6

5.000,00

6.100,00

2.598,00

6.100,00

42,6

644.848,18

611.561,33

148.572,62

611.561,33

24,3

191.446,09

195.442,89

20.493,97

195.442,89

10,5
10,5

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

191.446,09

195.442,89

20.493,97

195.442,89

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

116.259,06

116.381,61

4.085,88

116.381,61

3,5

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

9.516,00

9.516,00

2.834,88

9.516,00

29,8

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

1.200,00

3.200,00

711,75

3.200,00

22,2

5.815,16

11.815,16

539,25

11.815,16

4,6

82.000,00

82.000,00

0,00

82.000,00

0,0

402999 Drugi operativni odhodki
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

8.000,00

0,00

0,00

0,00

---

420239 Nakup avdiovizualne opreme

5.727,90

5.850,45

0,00

5.850,45

0,0

75.187,03

79.061,28

16.408,09

79.061,28

20,8

56.581,02

56.697,17

11.785,71

56.697,17

20,8

2.558,00

2.558,00

671,03

2.558,00

26,2

15.385,00

19.143,10

3.899,39

19.143,10

20,4

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

200,00

200,00

51,96

200,00

26,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

463,01

463,01

0,00

463,01

0,0
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

Indeks

(3)/(2)
30,8

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

30,8

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

30,8

402009 Izdatki za reprezentanco

2.000,00

2.000,00

1.475,00

2.000,00

73,8

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

55.000,00

47.416,35

24.515,09

47.416,35

51,7

14420 Turizem

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
420239 Nakup avdiovizualne opreme
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1505

v EUR

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

13.027,00

13.027,00

0,00

13.027,00

0,0

117.500,00

117.500,00

52.403,22

117.500,00

44,6

66.230,09

66.230,09

37.377,54

66.230,09

56,4

2.645,00

2.645,00

0,00

2.645,00

0,0

130.000,00

94.000,00

0,00

94.000,00

0,0

20.000,00

26.300,00

12.307,80

26.300,00

46,8

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

41.000,00

41.000,00

0,00

41.000,00

0,0

10.500,00

10.500,00

0,00

10.500,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,0

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,0

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,0

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,0

Stran: 29 od 53

A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,0

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,0

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,0

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,0

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,0

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,2

Stran: 30 od 53

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS BLANCA

64.948,73

72.992,29

11.097,60

72.992,29

15,2

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

12.605,93

12.605,93

3.235,40

12.605,93

25,7

0603

Dejavnost občinske uprave

12.605,93

12.605,93

3.235,40

12.605,93

25,7

12.072,93

12.072,93

3.235,40

12.072,93

26,8

4.300,00

4.300,00

1.726,02

4.300,00

40,1

4.300,00

4.300,00

1.726,02

4.300,00

40,1

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

60002 Pisarniški material - KS Blanca

326,19

326,19

0,00

326,19

0,0

402000 Pisarniški material in storitve

326,19

326,19

0,00

326,19

0,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

1.800,00

1.800,00

27,63

1.800,00

1,5

1.800,00

1.800,00

27,63

1.800,00

1,5

3.489,00

3.489,00

1.170,32

3.489,00

33,5

2.650,00

2.650,00

746,55

2.650,00

28,2

130,00

130,00

45,65

130,00

35,1

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

150,00

150,00

81,96

150,00

54,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

559,00

559,00

296,16

559,00

53,0

2.157,74

2.157,74

311,43

2.157,74

14,4

1.190,00

1.190,00

0,00

1.190,00

0,0

12,00

12,00

2,60

12,00

21,7

955,74

955,74

308,83

955,74

32,3

533,00

533,00

0,00

533,00

0,0

533,00

533,00

0,00

533,00

0,0

533,00

533,00

0,00

533,00

0,0

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
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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

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
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

48.742,80

56.786,36

7.862,20

56.786,36

13,9

48.742,80

56.786,36

7.862,20

56.786,36

13,9

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,3

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,3

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,3

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,0

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,0

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,0

3.600,00

3.600,00

0,00

3.600,00

0,0

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,0

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,0

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,0

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

Stran: 32 od 53

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS BOŠTANJ

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

230.142,04

230.142,04

125.436,54

230.142,04

54,5

17.600,00

11.829,23

7.969,10

11.829,23

67,4

17.600,00

11.829,23

7.969,10

11.829,23

67,4

17.600,00

11.829,23

7.969,10

11.829,23

67,4

400,00

400,00

154,87

400,00

38,7

402000 Pisarniški material in storitve

200,00

200,00

61,55

200,00

30,8

402099 Drugi splošni material in storitve

200,00

200,00

93,32

200,00

46,7

3.700,00

1.929,23

1.570,17

1.929,23

81,4

600,00

471,85

471,85

471,85

100,0

1.800,00

757,38

757,38

757,38

100,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

700,00

700,00

340,94

700,00

48,7

402206 Poštnina in kurirske storitve

600,00

0,00

0,00

0,00

---

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

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

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

13.500,00

9.500,00

6.244,06

9.500,00

65,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

6.500,00

4.500,00

3.325,76

4.500,00

73,9

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.700,00

3.700,00

1.837,56

3.700,00

49,7

100,00

100,00

37,55

100,00

37,6

3.200,00

1.200,00

1.043,19

1.200,00

86,9

107.542,04

95.312,81

93.023,97

95.312,81

97,6

107.542,04

95.312,81

93.023,97

95.312,81

97,6

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,8

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,8

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,8

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,0

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,0

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,0
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A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,7

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,7

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,7

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,7

15.000,00

12.817,15

4.929,23

12.817,15

38,5

400,00

400,00

210,75

400,00

52,7

3.000,00

3.000,00

1.791,11

3.000,00

59,7

11.654,73

21.837,58

16.042,91

21.837,58

73,5

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100,00

1.100,00

486,20

1.100,00

44,2

402999 Drugi operativni odhodki

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,0

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

2.500,00

1.500,00

983,27

1.500,00

65,6

53.345,27

53.345,27

0,00

53.345,27

0,0

10.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,0

10.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,0

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,0

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,0

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420401 Novogradnje

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

18039005 Drugi programi v kulturi
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.000,00

0,00

0,00

0,00

---

4.000,00

0,00

0,00

0,00

---

4.000,00

0,00

0,00

0,00

---

Stran: 34 od 53

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS KRMELJ

33.874,51

33.949,51

15.224,24

33.949,51

44,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

14.570,78

15.857,21

8.549,89

15.857,21

53,9

0603

Dejavnost občinske uprave

14.570,78

15.857,21

8.549,89

15.857,21

53,9

14.570,78

15.857,21

8.549,89

15.857,21

53,9

711,94

711,94

0,00

711,94

0,0

402000 Pisarniški material in storitve

170,00

170,00

0,00

170,00

0,0

402001 Čistilni material in storitve

140,00

140,00

0,00

140,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

401,94

401,94

0,00

401,94

0,0

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

4.858,00

4.783,52

1.916,57

4.783,52

40,1

402200 Električna energija

2.350,00

2.275,52

710,42

2.275,52

31,2

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

981,12

2.000,00

49,1

508,00

508,00

225,03

508,00

44,3

9.000,84

10.361,75

6.633,32

10.361,75

64,0

500,00

928,64

132,16

928,64

14,2

4.500,00

4.500,00

1.804,70

4.500,00

40,1

20,00

20,00

2,25

20,00

11,3

3.980,84

4.913,11

4.694,21

4.913,11

95,5

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,8

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,8

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,8

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,8

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,8

402203 Voda in komunalne storitve

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
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A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

3.252,38

3.185,38

0,00

3.185,38

0,0

3.252,38

3.185,38

0,00

3.185,38

0,0

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,0

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,0

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,0

952,38

885,38

0,00

885,38

0,0

952,38

885,38

0,00

885,38

0,0

952,38

885,38

0,00

885,38

0,0
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS LOKA

80.782,64

80.782,64

39.825,55

80.782,64

49,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

27.987,63

27.987,63

12.655,32

27.987,63

45,2

0603

Dejavnost občinske uprave

27.987,63

27.987,63

12.655,32

27.987,63

45,2

21.487,63

21.487,63

7.304,74

21.487,63

34,0

2.181,00

2.181,00

389,21

2.181,00

17,9

402000 Pisarniški material in storitve

178,00

178,00

68,63

178,00

38,6

402009 Izdatki za reprezentanco

503,00

503,00

0,00

503,00

0,0

1.500,00

1.500,00

320,58

1.500,00

21,4

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.558,00

6.558,00

3.038,49

6.558,00

46,3

402200 Električna energija

3.620,00

3.620,00

2.210,24

3.620,00

61,1

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

1.300,00

429,59

1.300,00

33,1

50,00

50,00

32,66

50,00

65,3

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

732,00

732,00

366,00

732,00

50,0

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

856,00

856,00

0,00

856,00

0,0

12.748,63

12.748,63

3.877,04

12.748,63

30,4

5.220,00

5.220,00

2.001,60

5.220,00

38,3

20,00

20,00

4,40

20,00

22,0

7.508,63

7.508,63

1.871,04

7.508,63

24,9

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,3

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,3

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,3

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,4

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,4

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,4

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,4

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,4

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka
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
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

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

Stran: 37 od 53

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,8

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,8

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,8

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,8

402200 Električna energija

1.080,00

1.080,00

388,04

1.080,00

35,9

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.422,00

3.422,00

1.358,46

3.422,00

39,7

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

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

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

REBALANS A
2022

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18031 Šport in prostočasne aktivnosti
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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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
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

33.617,41

33.617,41

1.713,66

33.617,41

5,1

3.106,00

3.106,00

388,93

3.106,00

12,5

3.106,00

3.106,00

388,93

3.106,00

12,5

2.106,00

2.106,00

388,93

2.106,00

18,5

60040 Administracija - KS Primož

1.306,00

1.306,00

201,15

1.306,00

15,4

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

20,00

0,00

20,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

200,00

280,00

200,00

280,00

71,4

6,00

6,00

1,15

6,00

19,2

23,5

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

800,00

800,00

187,78

800,00

402200 Električna energija

700,00

700,00

133,00

700,00

19,0

402203 Voda in komunalne storitve

100,00

100,00

54,78

100,00

54,8

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0

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

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0
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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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

23.511,41

23.511,41

1.324,73

23.511,41

5,6

23.511,41

23.511,41

1.324,73

23.511,41

5,6

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,4

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,4

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,4

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,0

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,0

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,0

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0
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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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

180.023,73

180.023,73

29.122,42

180.023,73

16,2

6.725,91

6.725,91

2.392,56

6.725,91

35,6

6.725,91

6.725,91

2.392,56

6.725,91

35,6

6.725,91

6.725,91

2.392,56

6.725,91

35,6

5.318,91

5.318,91

2.047,38

5.318,91

38,5

5.318,91

5.318,91

2.047,38

5.318,91

38,5

400,00

400,00

82,80

400,00

20,7

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

82,80

100,00

82,8

402009 Izdatki za reprezentanco

300,00

300,00

0,00

300,00

0,0

1.007,00

1.007,00

262,38

1.007,00

26,1

7,00

7,00

1,90

7,00

27,1

1.000,00

1.000,00

260,48

1.000,00

26,1

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

134.297,82

134.297,82

9.729,86

134.297,82

7,2

134.297,82

134.297,82

9.729,86

134.297,82

7,2

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,3

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,3

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,3

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

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,0

14.000,00

14.000,00

12.000,00

14.000,00

85,7

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

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

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS STUDENEC

48.036,66

48.036,66

10.280,96

48.036,66

21,4

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

17.319,34

17.319,34

7.212,97

17.319,34

41,7

0603

Dejavnost občinske uprave

17.319,34

17.319,34

7.212,97

17.319,34

41,7

17.319,34

17.319,34

7.212,97

17.319,34

41,7

1.938,00

1.938,00

510,00

1.938,00

26,3

100,00

100,00

0,00

100,00

0,0

1.838,00

1.838,00

510,00

1.838,00

27,8

76,3

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

2.680,00

2.680,00

2.045,18

2.680,00

402200 Električna energija

1.500,00

1.500,00

944,75

1.500,00

63,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,0

180,00

180,00

100,43

180,00

55,8

402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

12.701,34

12.701,34

4.657,79

12.701,34

36,7

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.448,56

3.448,56

1.108,56

3.448,56

32,2

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

3.696,00

3.696,00

1.837,56

3.696,00

49,7

8,00

8,00

1,95

8,00

24,4

5.548,78

5.548,78

1.709,72

5.548,78

30,8

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,7

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,7

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,7

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,7

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,7

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

Stran: 43 od 53

A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00 100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,0

Stran: 44 od 53

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007

KS ŠENTJANŽ

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

131.038,76

131.038,76

55.139,04

131.038,76

42,1

20.152,91

19.224,91

11.319,33

19.224,91

58,9

20.152,91

19.224,91

11.319,33

19.224,91

58,9

06039001 Administracija občinske uprave

15.152,91

14.224,91

6.348,56

14.224,91

44,6

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.514,18

3.514,18

1.281,37

3.514,18

36,5

500,00

500,00

84,42

500,00

16,9

402009 Izdatki za reprezentanco

1.500,00

1.500,00

338,00

1.500,00

22,5

402099 Drugi splošni material in storitve

1.514,18

1.514,18

858,95

1.514,18

56,7

2.476,12

2.476,12

1.571,10

2.476,12

63,5

1.000,00

1.000,00

359,12

1.000,00

35,9

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

974,12

961,12

974,12

98,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

502,00

502,00

250,86

502,00

50,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402000 Pisarniški material in storitve

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž
402200 Električna energija

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

9.162,61

8.234,61

3.496,09

8.234,61

42,5

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.829,61

1.611,97

466,74

1.611,97

29,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

1.613,00

806,28

1.613,00

50,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

5.700,00

4.989,64

2.220,32

4.989,64

44,5

20,00

20,00

2,75

20,00

13,8

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,4

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,4

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,4

94.650,35

95.360,71

42.954,73

95.360,71

45,0

94.650,35

95.360,71

42.954,73

95.360,71

45,0

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
402999 Drugi operativni odhodki

64.650,35

75.990,61

42.954,73

75.990,61

56,5

64.650,35

75.990,61

42.954,73

75.990,61

56,5

64.223,35

75.563,61

42.527,73

75.563,61

56,3

427,00

427,00

427,00

427,00

100,0

Stran: 45 od 53

A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,0

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,0

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,0

16.235,50

16.453,14

864,98

16.453,14

5,3

16.235,50

16.453,14

864,98

16.453,14

5,3

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,0

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,0

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,0

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,2

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,2

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,2

Stran: 46 od 53

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008

KS TRŽIŠČE

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

115.722,70

115.722,70

43.295,06

115.722,70

37,4

12.033,00

12.406,05

6.923,29

12.406,05

55,8

12.033,00

12.406,05

6.923,29

12.406,05

55,8

06039001 Administracija občinske uprave

12.033,00

12.406,05

6.923,29

12.406,05

55,8

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

1.900,00

2.373,05

1.885,04

2.373,05

79,4

1.500,00

1.873,05

1.786,80

1.873,05

95,4

400,00

500,00

98,24

500,00

19,7

54,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.820,00

1.820,00

996,81

1.820,00

402200 Električna energija

800,00

800,00

579,52

800,00

72,4

402203 Voda in komunalne storitve

700,00

700,00

287,51

700,00

41,1

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

50,00

50,00

0,00

50,00

0,0

270,00

270,00

129,78

270,00

48,1

8.313,00

8.213,00

4.041,44

8.213,00

49,2

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

2.903,00

2.903,00

1.451,28

2.903,00

50,0

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

4.400,00

4.400,00

1.837,56

4.400,00

41,8

10,00

10,00

3,05

10,00

30,5

1.000,00

900,00

749,55

900,00

83,3

82.951,35

82.578,30

25.876,76

82.578,30

31,3

82.951,35

82.578,30

25.876,76

82.578,30

31,3

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,8

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,8

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,8

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,0

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,0

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,0

Stran: 47 od 53

A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,9

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,9

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,9

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,9

495,01

1.300,01

495,01

1.300,01

38,1

4.504,99

3.699,99

0,00

3.699,99

0,0

15.738,35

15.738,35

10.000,00

15.738,35

63,5

15.738,35

15.738,35

10.000,00

15.738,35

63,5

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,0

5.738,35

5.738,35

0,00

5.738,35

0,0

5.738,35

5.738,35

0,00

5.738,35

0,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
402999 Drugi operativni odhodki
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

420204 Nakup drugega pohištva

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.738,35

1.738,35

0,00

1.738,35

0,0

Stran: 48 od 53

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS ZABUKOVJE

97.152,48

97.152,48

12.214,92

97.152,48

12,6

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

11.230,00

11.230,00

3.052,11

11.230,00

27,2

0603

Dejavnost občinske uprave

11.230,00

11.230,00

3.052,11

11.230,00

27,2

9.730,00

9.730,00

3.052,11

9.730,00

31,4

600,00

600,00

0,00

600,00

0,0

402000 Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

0,00

100,00

0,0

402009 Izdatki za reprezentanco

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

4.120,00

4.120,00

562,86

4.120,00

13,7

402200 Električna energija

1.800,00

1.800,00

414,78

1.800,00

23,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,0

320,00

320,00

148,08

320,00

46,3

49,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

5.010,00

5.010,00

2.489,25

5.010,00

402099 Drugi splošni material in storitve

500,00

500,00

101,19

500,00

20,2

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300,00

300,00

247,91

300,00

82,6

4.200,00

4.200,00

2.138,30

4.200,00

50,9

10,00

10,00

1,85

10,00

18,5

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

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,0

82.922,48

82.922,48

9.162,81

82.922,48

11,1

82.922,48

82.922,48

9.162,81

82.922,48

11,1

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,3

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,3

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,3

Stran: 49 od 53

A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,0

Stran: 50 od 53

A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5010

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

KS DOLNJE BREZOVO

7.569,11

7.569,11

975,38

7.569,11

12,9

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

1.752,00

1.752,00

43,10

1.752,00

2,5

0603

Dejavnost občinske uprave

1.752,00

1.752,00

43,10

1.752,00

2,5

752,00

752,00

43,10

752,00

5,7

50,00

50,00

42,90

50,00

85,8

50,00

50,00

42,90

50,00

85,8

702,00

702,00

0,20

702,00

0,0

200,00

200,00

0,00

200,00

0,0

2,00

2,00

0,20

2,00

10,0

500,00

500,00

0,00

500,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,0

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,0

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,0

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,0

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,0

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,0

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

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo
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
60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO
420200 Nakup pisarniškega pohištva

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

Stran: 51 od 53

A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

270,00

270,00

0,00

270,00

0,0

270,00

270,00

0,00

270,00

0,0

270,00

270,00

0,00

270,00

0,0

270,00

270,00

0,00

270,00

0,0

270,00

270,00

0,00

270,00

0,0

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,1

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,1

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,1

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,1

500,00

0,00

0,00

0,00

---

2.606,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,1

Stran: 52 od 53

C. Račun financiranja
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
REBALANS A
2022

VELJAVNI 2022
na dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE
2022

(1)

(2)

(3)

(4)

Indeks

(3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

2201

Servisiranje javnega dolga

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

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

674.748,00

674.748,00

337.373,27

674.748,00

50,0

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,0

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,0

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,0

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,0

Stran: 53 od 53

POLLETNI ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE SEVNICA
za leto 2022

I. SPLOŠNI DEL ...............................................................................................................................................................................17
1.282.930 € ..............................................................................................17

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.024.334 € .................................................................................................................17

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI

2.690.967 € ...............................................................................................................................17

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

522.397 €.........................................................................................................17

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

2.033.343 € ................................................................................................................17

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

80.253 € ............................................................................................17

13.329 € ..........................................................................................................................17

41.645 € ..................................................................................................................................................17

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

4.062.533 € ............................................................................................................................18

203.902 € ............................................................................................................................................18

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.464.446 €.....................................................................................18

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

158.026 € ..........................................................................18

1.236.159 € ............................................................................................................18

2.097.269 € ..................................................................................................................18

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.097.269 € .................................................................................................18

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

173.565 € ..................................................................................................................18

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70 DAVČNI PRIHODKI

168.565 € ...............................................................................19

10.307.264 €............................................................................................................19

7.468.641 € .............................................................................................................................19

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

6.645.184 € ............................................................................................................19

662.825 € ...........................................................................................................................19

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

5.000 € ................................18

173.238 €........................................................................................................19

-12.606 € ...........................................................................................................................................19

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.408.866 € ........................................................................................................................19

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

778.954 €..................................................................................19

13.235 € ................................................................................................................................19

712 Globe in druge denarne kazni

19.763 € ................................................................................................................20

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

71.853 € .....................................................................................................20

525.061 € ......................................................................................................................20
112.853 € ........................................................................................................................20

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

85.636 € ..................................................................................................20

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

27.217 € .....................................................................20

1.316.903 € ....................................................................................................................20

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.021.409 € .....................................................................20

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
C. RAČUN FINANCIRANJA

-337.373 € .............................................................................................................................21

5 RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE

295.494 € ...................................21

337.373 € ..............................................................................................................................21

0 € ................................................................................................................................................21

500 Domače zadolževanje
55 ODPLAČILA DOLGA

0 € .....................................................................................................................................21
337.373 € ..............................................................................................................................21

550 Odplačila domačega dolga

337.373 € ...................................................................................................................21

II. POSEBNI DEL .............................................................................................................................................................................23

2

1000 OBČINSKI SVET

33.204 €...........................................................................................................................................23

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

33.204 €........................................................................................................................................23
33.204 € .........................................................................................................................................23

01019001 Dejavnost občinskega sveta

33.204 € .........................................................................................................23

01101 Stroški dela občinskega sveta

21.969 € ........................................................................................................23

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
01105 Delovanje političnih strank

2.209 € ..........................................................................................23

9.026 € ..............................................................................................................23
0 € ...........................................................................................24

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

0 € .........................................................................................24

0 € .....................................................................................................................24

01112 Najem prostorov za volitve

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije
2000 NADZORNI ODBOR

2.406 € ......................................................................................................................................25

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor

2.406 € .......................................................................................25

2.406 € ...........................................................................................................................................25
2.406 € ........................................................................................................25

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02201 Stroški dela Nadzornega odbora

2.242 € ......................................................................................................25

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora

0 € .......................................................................................................25

164 €............................................................................................................25

02204 Delovanje Nadzornega odbora
3000 ŽUPAN

0 €.......................................................................................24

106.830 €..........................................................................................................................................................26

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

81.344 €........................................................................................................................................26
81.344 € .........................................................................................................................................26

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

81.344 € .................................................................................................26

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
01302 Materialni stroški urada župana

32.267 € ..................................................................................26

49.078 € ....................................................................................................27

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

2.455 € .........................................................................................................28
2.455 €....................................................................................................28

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.455 € .....................................................................................................28

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

2.455 € ..............................................28

23.031 € ................................................................................28

16.781 € ....................................................................................................................................28

18039003 Ljubiteljska kultura

16.781 € ......................................................................................................................28
16.781 € .............................................................................................28

18305 Transferi neprofitnim organizacijam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

6.250 € ...................................................................................................................29

6.250 € ..............................................................................................................................29

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb

6.250 € ........................................................................................29

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0 € ..............................................................................................29

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 € .......................................................................................................................29

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 € ...........................................................................................................29

23410 Splošna proračunska rezervacija

0 € .............................................................................................................29

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

1.447.407 € .......................................................................................30

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

9.441 € .........................................................................................................30

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04401 Oglaševanje občinske uprave

9.441 € ..............................................30

9.441 € ...............................................................................................30

9.441 €...........................................................................................................30

3

1.056.584 € .....................................................................................................................30

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

1.056.584 € ..................................................................................................................30

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave

884.942 € .................................................................................................30

575.469 € .......................................................................................................30

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

26.527 €..............................................................................32
54.238 €...........................................................................32

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU
06423 Prevozni stroški in storitve OU

8.435 € ........................................................................................................34

06424 Izdatki za službena potovanja OU

471 € ......................................................................................................34
191.608 € .................................................................................35

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU
06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

28.195 € ........................................................................................37

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

116.611 € .................................................................................................37

44.522 € ...............................................................................................................39

06441 Nakup osnovnih sredstev

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

10.509 €................................................................................40

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16459 GEODETSKE STORITVE

381.383 € .............................41

48.931 € ..............................................................................41

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1603 Komunalna dejavnost

48.931 € .....................................................................41

48.931 €............................................................................................................41

16.543 € ...............................................................................................................................41

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.543 € ..................................................................................41
16.543 € ...................................................................................41

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069002 Nakup zemljišč

171.642 € ............37

315.908 €............43

315.908 € ...........................................................................................................................43

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ
4002 ODDELEK ZA FINANCE

315.908 € ....................................................................................................................43

350.702 €..........................................................................................................................43

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

350.702 € ...........................................................................................................43

350.702 € ......................................................................................................................43

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam

13.329 € ...................................................................................................................43

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

209.831 € .........................................................................44

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22410 Stroški zadolževanja

350.702 € ....................43

127.542 € ...................................................44

0 €.........................................................................................44

0 € ...............................................................................................................................44
3.125.483 € ...............................................................................................45

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

147.495 € ...............................................................................45

147.495 €........................................................................................45

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito
07402 Operativni odhodki za civilno zaščito
07404 Študije na področju civilne zaščite

4.670 € ..................................................................................................45
17.309 € ............................................................................................45
4.375 € ..................................................................................................46

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

121.140 € .....................................................................46

121.140 € .............................................................................................46

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

26.354 € .................................................................45

0 € ............................................................................46

3.894 € ..............................................................................................................47

4

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

3.894 € .......................................................................................................47

3.894 €............................................................................................................................47

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

148 € .................................................................47

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo

3.746 €.......................................47

0 € .....................................................................................................47

0 € ........................................................................................................................................................47

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

0 €.....................................................................................................47

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

0 € ...................................................................................................47
22.584 € ..............................................................48

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom

6.077 € .............................................................................................................................48
0 € ........................................................................................................48

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

6.077 € .........................................................................48

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

16.507 €..............................................................48

16.507 €................................................................................48

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

16.507 € ..............................................................................48

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

590.140 € ......................................................................49

590.140 € .............................................................................49

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
13407 Študije na področju cestne infrastrukture

550.025 € ...................................................................49

513.274 € ...........................................................................49

36.751 €.......................................................................................52

9.212 € .............................................................................................................55

13029003 Urejanje cestnega prometa
13410 Avtobusna postajališča

1.276.547 € .....................................................49

1.259.677 € ............................................................................................................49

1302 Cestni promet in infrastruktura

13411 Parkirišča

6.077 €.....................48

9.212 € ....................................................................................................................55

0 € ................................................................................................................................................55

13029004 Cestna razsvetljava

110.300 € .....................................................................................................................56
40.230 € .....................................................................................................56

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

27.593 € ...........................................................................................56

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
1306 Telekomunikacije in pošta

42.478 € .................................................................................56

16.870 € ........................................................................................................................57

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav
13441 Razvoj pametnega mesta

16.870 € ...................................................................................................57

0 € ........................................................................................................................57

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

16.870 € ..................................................................57

568.708 € .................................................................................57

565.274 € ......................................................................................57

63.630 € .....................................................................................................57

63.630 € .......................................................................................................................57

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

501.645 € ..........................................................................................................58

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

90.319 € ...............................................................................58

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

398.113 €............................................................................................................59

15414 Gospodarske javne službe

5.000 €................................................................................................................61

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

8.213 €........................................................................................................61
3.434 € ............................................................................................................61

5

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
15501 Urejanje vodotokov

3.434 € ............................................................................................61

3.434 € .........................................................................................................................61

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

23.808 € ..............................................................................62

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

0 € ..............................................................................62

0 €.............................................................................................................62

16401 Urbanizem in geodetske storitve
16029003 Prostorsko načrtovanje

1.064.610 €...........................62

23.808 € .................................................................................................................63

16405 Strateško načrtovanje

23.808 € .....................................................................................................................63

1603 Komunalna dejavnost

909.312 € .............................................................................................................................65

16039001 Oskrba z vodo

608.325 € ............................................................................................................................65

16411 Študije o vodooskrbi

10.242 € ......................................................................................................................65
598.084 € ...............................................................................................66

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

4.666 € ......................................................................................................................67

16039003 Objekti za rekreacijo

4.666 € ........................................................................................................................67

16406 Objekti za rekreacijo

296.321 € ......................................................................................................67

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16418 Urejanje javnih površin

296.321 €................................................................................................................67
96.247 € ............................................................................................................67

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0 € ........................................................................................................67

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

0 € ..................................................................................67

96.247 € ................................................................................68
55.239 € ..................................................................................68

41.008 € ................................................................................................68

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

35.243 € .........................................................................................................68

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

35.243 € .........................................................................68

41.645 €......................................................................................69

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 Rezerva občine

35.243 €..............68

41.645 €.......................................................69

41.645 € .............................................................................................................................69

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

41.645 € ..........................................................................69

3.714.477 € ........................................................................................70

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

32.523 € ................................................................................................................70

1003 Aktivna politika zaposlovanja

32.523 € ..................................................................................................................70

10039001 Povečanje zaposljivosti
10403 Javna dela

32.523 € ......................................................................................................................................70

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

32.523 € ................................................................................................................70

243 € ..............................................................................................................................70

243 €........................................................................................................................................70

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

243 € .........................................................................................................70

17401 Oprema za zdravstvene namene

243 € .........................................................................................................70

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

0 € .................................................70

0 € ..............................................................................................................71

0 € ....................................................................................................................71

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
17079002 Mrliško ogledna služba
17420 Mrliško pregledna služba

0 €..................................71

0 € .........................................................................................................................71
0 €........................................................................................................................71
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

690.886 € ..............................................................................71

5.490 € ....................................................................................................................71

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.490 € ......................................................................................................71

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18029002 Premična kulturna dediščina

0 € .................................................................................................................73

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
1803 Programi v kulturi

0 € ........................................................................................73

300.912 € ..................................................................................................................................73

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18401 Knjižnična dejavnost

185.371 € .....................................................................................................73

176.730 € ...................................................................................................................73

18404 Posavska potujoča knjižnica
18039002 Umetniški programi

8.641 € ............................................................................................................73

92.428 € .....................................................................................................................74

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

92.428 € ............................................................................................74

16.113 € ......................................................................................................................75

18039003 Ljubiteljska kultura

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

4.676 € ...............................................................................................75

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice
1804 Podpora posebnim skupinam

11.437 €......................................................................75

7.000 € ................................................................................................................75

18039005 Drugi programi v kulturi

7.000 € .................................................................................................75

7.000 € ......................................................................................................................76

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 € ...................................................................................................76

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

7.000 € ....................................................................76

377.483 € ...............................................................................................................76

307.441 € ..........................................................................................................................76

18420 Transferi za športne dejavnosti

291.123 € ....................................................................................................76

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

18059002 Programi za mladino

70.042 € ....................................................................................................................79

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

70.042 € ..................................................................................................79

2.504.169 € .....................................................................................................................................80

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

9.754 € .......................................77

6.564 € ..........................................................................................................78

18422 Upravljanje bazena v Sevnici

19 IZOBRAŽEVANJE

5.490 € .................................71

1.670.417 € ....................................................................................................80

1.670.417 € ........................................................................................................................................80

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
19406 Vrtci v občini Sevnica

40.882 € ..................................................................80

1.431.033 €...............................................................................................................80

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

91.936 € ..............................................................81

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

11.254 € .................................................................................81

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

1.169 € ...................................................................................81

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

392.749 € ...................................................................................................83

365.435 € .........................................................................................................................83

19411 Transferi v osnovne šole

255.013 € ..............................................................................................................83

19413 Investicijski transferi šolam

12.698 € ...........................................................................................................83

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
19417 Varstvo vozačev

1.448 €.....................................................................................82

14.948 € ...........................................................................................................82

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

77.746 € ........................................................................82

9.395 € ..............................................................................................83

15.625 € ............................................................................................................................86
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19418 Šolska tekmovanja

11.617 € .........................................................................................................................87

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

57.483 € ..........................................................................87

3.161 €...................................................................................................................87

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah
19039002 Glasbeno šolstvo

27.314 € ..........................................................................................................................88

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

27.314 € ..................................................................................88

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
1906 Pomoči šolajočim

443 € .........................................................87

0 € .................................................................88

441.003 € ...................................................................................................................................88

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441.003 € .......................................................................................................88

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
20 SOCIALNO VARSTVO

441.003 € .......................................88

486.656 € ................................................................................................................................90

2002 Varstvo otrok in družine

20.800 € ...........................................................................................................................90

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.800 € ..................................................................................................90

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20.800 €.....................................................................................................90
465.856 € .................................................................................................90

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

6.177 € .............................................................................................................90
6.177 € .....................................................................................................90

20401 Socialni transferi posameznikom
20049003 Socialno varstvo starih

392.959 € ...............................................................................................................91
32.150 € ....................................................................................................91

20410 Center za socialno delo Sevnica

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

51.220 € ........................................................................................92

51.220 € ............................................................................................................................92

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev
20404 Dejavnost Rdečega križa

15.500 € ......................................................................................93

0 € ..........................................................................................................93

13.500 € ...............................................................................................................93

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.000 € ........................................................................93

236.871 € ...................................................................................94

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

39.768 €.............................................................................................94

33.942 € ...................................................................................................94

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

15.939 € ...................................................................................94

15.939 €.................................................................................................94

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu

0 € ...............................................................95

18.003 € .................................................................................96

4.761 € .................................................................................................................96

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
11408 Razvoj podeželja

360.809 €..............................................91

314 € ............................................................................................96

6.276 €..............................................................................................................................97

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

180 € .......................................................................98

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
11029003 Zemljiške operacije

0 € .............................................................................................................................100

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

0 € .............................................................................................................100

5.825 €....................................................................................................................100

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali

6.472 € ....................................99

5.825 € ............................................................................................100

5.825 € ............................................................................................................................100

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

14.640 € ............................................................101
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12404 Sončne elektrarne

14.640 €............................................................101

14.640 €..............................................................................101

14.640 € ........................................................................................................................101

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13.020 € ........................................................102

13.020 € ...............................................................................................................102

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €............................................................................102

0 € ..............................................................................................................102

13418 Gradnja cest za poslovne cone

13.020 € .........................................................................................................102

13029003 Urejanje cestnega prometa
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

10.422 € .....................................................................................................102

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
14 GOSPODARSTVO

2.598 € ...............................................103

148.573 € ......................................................................................................................................103

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

20.494 € ...................................................................................103

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju
14406 Delovanje RRA

20.494 € .................................................................................103

4.086 € ..................................................................................................103

16.408 €............................................................................................................................106

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

128.079 €................................................................................108

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

128.079 € ...............................................................................108

14420 Turizem

128.079 €......................................................................................................................................108

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

0 €..........................................................................................113

0 € ...............................................................................................113

0 € ...................................................................................................................113

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

0 €..........................................................113

0 € ..............................................................................................................113

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

0 € ..........................................................113

0 € .........................................................................113

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 € ......................................114

1603 Komunalna dejavnost

0 € ......................................................................................................................................114

16039001 Oskrba z vodo

0 € .....................................................................................................................................114

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH
19 IZOBRAŽEVANJE

0 € .............................................114

20.871 € ........................................................................................................................................114

1906 Pomoči šolajočim

20.871 € ...................................................................................................................................114

19069003 Štipendije

20.871 € ...................................................................................................................................114

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
5000 KS BLANCA

20.871 € .......................................................................................................114

11.098 € .................................................................................................................................................115

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

3.235 € ..........................................................................................................................115
3.235 € .......................................................................................................................115

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca

1.726 € ...........................................................................................................115

60002 Pisarniški material - KS Blanca
60003 Stroški prevozov-KS Blanca

3.235 € ...................................................................................................115

0 € ............................................................................................................116
28 €...............................................................................................................116

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca
60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

1.170 € ...................................................................................116
311 € ...................................................................................116

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem

0 € .....................117

0 € ..................................................................................................................117
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

7.862 € ..........................................................117

7.862 € .................................................................................................................117

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

7.862 € ........................................................................117

7.862 € ..............................................................................................117

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €............................................................................117

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

0 € ...........................................................................117

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.......................................................................................118

0 € ...........................................................................................................................................118

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................118

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

0 € ............................................................................................................118

0 € ........................................................................................................................118

0 € ...................................................................................................................................118

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca
5001 KS BOŠTANJ

0 €..................................................................118

125.437 € .............................................................................................................................................118
7.969 € ..........................................................................................................................118

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

7.969 € .......................................................................................................................118

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj

7.969 € ...................................................................................................118
155 € .........................................................................................................118

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

6.244 € .........................................................................................119

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.570 € ..............................................................119

93.024 € ........................................................120

93.024 € ...............................................................................................................120

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

18.160 € ......................................................................120

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

18.160 € ....................................................................120

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

74.864 € ...................................................................120
74.864 € .................................................................120

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

24.443 € .............................121

1603 Komunalna dejavnost

24.443 € .............................................................................................................................121

16039001 Oskrba z vodo

24.443 € ............................................................................................................................121

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

24.443 € ........................................................................................................121

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.......................................................................................122

0 € ...........................................................................................................................................122

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................122

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
18039005 Drugi programi v kulturi

0 € ...........................................................................................................122

0 € .....................................................................................................................122

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
5002 KS KRMELJ

0 € .................................................................................122

15.224 € .................................................................................................................................................122

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

8.550 € ..........................................................................................................................122
8.550 € .......................................................................................................................122

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

8.550 € ...................................................................................................122

0 € ...................................................................................................................122

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

1.917 €....................................................................................123

6.633 € ............................................................................................123

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

6.674 € ..........................................................124
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1302 Cestni promet in infrastruktura

6.674 € .................................................................................................................124

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6.674 € ........................................................................124

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

6.674 € .......................................................................124

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.......................................................................................124

0 € ...........................................................................................................................................124

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................124
0 € ............................................................................................................124

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

0 € .....................................................................................................................124

18039005 Drugi programi v kulturi

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
5003 KS LOKA

0 € ......................................................................124

39.826 € ......................................................................................................................................................125
12.655 € ........................................................................................................................125

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

12.655 € .....................................................................................................................125

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

7.305 € ...................................................................................................125

389 € .............................................................................................................125
3.038 €.....................................................................................125

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

3.877 € ...............................................................................................126

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

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

5.351 €..........................................................................................126

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

5.351 € ..............126

25.424 € ........................................................126

25.424 € ...............................................................................................................126

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

25.424 € ......................................................................126

25.424 € ............................................................................................126

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.747 € ...............................127

1603 Komunalna dejavnost

1.747 € ...............................................................................................................................127

16039001 Oskrba z vodo

1.747 € ..............................................................................................................................127

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.......................................................................................127

0 € ...........................................................................................................................................127

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................127
0 €.............................................................................................................127

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

0 € ........................................................................................................................128

0 € ...................................................................................................................................128

18031 Šport in prostočasne aktivnosti
5004 KS PRIMOŽ

1.747 € ..............................................................................127

0 € .............................................................................................................128

1.714 € ...................................................................................................................................................128

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

389 € .............................................................................................................................128
389 € ..........................................................................................................................128

06039001 Administracija občinske uprave
60040 Administracija - KS Primož

389 € ......................................................................................................128

201 €..............................................................................................................128

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

188 € ......................................................................................128

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

0 € .............................................................................................129

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0 € .....................129

0 € ........................................................................................129

0 € ................................................................................................129

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0 € ..............................................................................129
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70040 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

0 € .........................................................................129

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.325 € ..........................................................129

1.325 € .................................................................................................................129

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.325 € ........................................................................129

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

1.325 € .......................................................................129

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €............................................................................130

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.......................................................................................130

0 € ...........................................................................................................................................130

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................130

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

0 € ............................................................................................................130

0 € ........................................................................................................................130

0 € ...................................................................................................................................130

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov
5005 KS SEVNICA

0 € .........................................................................130

0 € ............................................................................................130

29.122 €................................................................................................................................................131
2.393 € ..........................................................................................................................131

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

2.393 € .......................................................................................................................131

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica

2.393 € ...................................................................................................131

2.047 €...........................................................................................................131

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

83 € ........................................................................................................131
262 €................................................................................131

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000 € .................................................................................132

5.000 €..........................................................................................132

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000 € .......................................................................132

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 € .................................................................132

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

9.730 € ..........................................................132

9.730 € .................................................................................................................132

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

9.730 € ........................................................................132

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9.730 €......................................................132

0 €............................................................................133

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

0 € ..........................................................................133

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

0 € ......................................................................................................................................133

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

0 € .........................................................................................133

0 €........................................................................................................133

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

12.000 € ..............................................................................133

12.000 € ..................................................................................................................................133

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 € ....................................................................................................................133

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

12.000 € ..................................................................................................133

0 € ........................................................................................................................134

0 € ...................................................................................................................................134

18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica
5006 KS STUDENEC

0 € ......................................133

0 € ......................................................................134

10.281 € ...........................................................................................................................................134

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.213 € ..........................................................................................................................134
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0603 Dejavnost občinske uprave

7.213 € .......................................................................................................................134

06039001 Administracija občinske uprave

7.213 € ...................................................................................................134

60060 Materialni stroški-KS Studenec

510 € ........................................................................................................134
2.045 € ................................................................................134

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

4.658 € .......................................................................................135

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

768 € .............................................................135

768 € ....................................................................................................................135

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

768 € ...........................................................................135

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

768 € ..........................................................................135

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

2.300 € ....................................................................................................................................136

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 € ......................................................................................................................136

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
5007 KS ŠENTJANŽ

2.300 € ................................................................................136

2.300 € ..................................................................................................136

55.139 € .............................................................................................................................................136

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

11.319 € ........................................................................................................................136
11.319 € .....................................................................................................................136

06039001 Administracija občinske uprave
60070 Administracija - KS Šentjanž

6.349 € ...................................................................................................136

1.281 € ........................................................................................................136

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

1.571 € .................................................................................136

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

3.496 €..............................................................................137

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4.971 € ..............137

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

4.971 € ..........................................................137

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

42.955 € ........................................................138

1302 Cestni promet in infrastruktura

42.955 € ...............................................................................................................138

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

42.955 € ......................................................................138

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

42.955 € ...................................................................138

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €............................................................................138

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 €.........................................................................138

865 €...................................................................................139

865 € .......................................................................................................................................139

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................139

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

0 € ..........................................................................................................139

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

865 € ......................................................................................................139

18073 Mediji in avdiovizualna kultura
5008 KS TRŽIŠČE

865 € ........................................................................................................139

43.295 € ................................................................................................................................................139

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

6.923 € ..........................................................................................................................139
6.923 € .......................................................................................................................139

06039001 Administracija občinske uprave
60080 Materialni stroški-KS Tržišče

6.923 € ...................................................................................................139
1.885 € ........................................................................................................139

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

997 € ......................................................................................140

4.041 € ............................................................................................140

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

25.877 € ........................................................141

25.877 € ...............................................................................................................141

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

25.877 € ......................................................................141
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13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

25.877 € .....................................................................141

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0 €............................................................................141

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

0 €...........................................................................141

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

495 € ..................................................................................................................................141

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

495 € .....................................................................................141

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

495 € ...................................................................141

10.000 € ..............................................................................142

10.000 € ..................................................................................................................................142

18039003 Ljubiteljska kultura

10.000 € ....................................................................................................................142

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče
18039005 Drugi programi v kulturi

10.000 € .................................................................................................142

0 € .....................................................................................................................142

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov
5009 KS ZABUKOVJE

495 € ..................................141

0 € ......................................................................................................142

12.215 € .........................................................................................................................................143
3.052 € ..........................................................................................................................143

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

3.052 € .......................................................................................................................143

06039001 Administracija občinske uprave

3.052 € ...................................................................................................143

60090 Administracija - KS Zabukovje

0 € ............................................................................................................143

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

563 € .................................................................................143

2.489 €.......................................................................................143

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0 € .....................144

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

0 € ................................................................144

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

9.163 € ..........................................................144

1302 Cestni promet in infrastruktura

9.163 € .................................................................................................................144

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

9.163 € ........................................................................144

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9.163 € .................................................................144
0 €............................................................................145

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

0 € .....................................................................145

0 €.......................................................................................145

0 € ...........................................................................................................................................145

18039003 Ljubiteljska kultura

0 € .............................................................................................................................145

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje
5010 KS DOLNJE BREZOVO

0 €.......................................................................................................145

975 € .................................................................................................................................145

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

43 € ...............................................................................................................................145
43 € ............................................................................................................................145

06039001 Administracija občinske uprave

43 € ........................................................................................................145

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

43 € ..............................................................................................145

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

0 € .......................................................................146

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

0 € .....................146

0 € ........................................................146

383 € .............................................................146

383 € ....................................................................................................................146

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

383 € ...........................................................................146

383 €.................................................................................146
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0 € ......................................147

1603 Komunalna dejavnost

0 € ......................................................................................................................................147

16039001 Oskrba z vodo

0 € .....................................................................................................................................147

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

0 € ....................................................................................................147

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

549 €...................................................................................147

549 € ....................................................................................................................147

549 € ...............................................................................................................................147

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO549€...147
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I. SPLOŠNI DEL

16

I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.282.930 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

9. 0 24 .3 3 4 €
2.690.967 €
522.397 €

Obrazložitev konta
Konto plače in drugi izdatki zaposlenim v polletju izkazuje izplačana sredstva za navedene
namene.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

80.253 €

Obrazložitev konta
Ta skupina kontov je tesno povezana s prejšnjo, odstotne mere oziroma višina prispevkov in
davkov pri plačah pa so zakonsko definirani in nanje nimamo vpliva.

402 Izdatki za blago in storitve

2.033.343 €

Obrazložitev konta
V tem sklopu je prikazano mnogo vrst stroškov oziroma odhodkov proračuna, ki so neposredno
vezani na delo občinske uprave ter krajevnih skupnosti. Sistematično so navedeni v
obrazložitvah posameznih podkontov. Realizacija tu načrtovanih odhodkov teče skladno s
planom.

403 Plačila domačih obresti

13.329 €

Obrazložitev konta
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov tečejo skladno z amortizacijskimi načrti.

409 Rezerve

41.645 €

Obrazložitev konta
Sredstva obeh rezerv so namenjena za nepredvidene odhodke med letom ter za sanacijo
morebitnih naravnih nesreč. Realizacijo rezerve za naravne nesreče je skrbnik opisal
podrobneje, medtem ko je realizacija splošne proračunske rezervacije enaka 0, saj je planirana
kvota na tej proračunski vrstici namenjena pokrivanju nepredvidenih odhodkov med letom in
deluje kot sklad. Sredstva se pred koriščenjem prerazporedijo na proračunsko postavko/konto ki
po vsebini ustreza programski ter ekonomski klasifikaciji in temu ustrezni proračunski vrstici,
kjer so skrbniki napisali obrazložitve prerazporejenih sredstev. Iz sklada splošne proračunske
rezervacije so bila sredstva razporejena za plačilo poravnave po tožbi v zadevi gradnje
širokopasovnega omrežja.
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41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

4.062.533 €
203.902 €

Obrazložitev konta
Subvencije so načrtovane skladno z razpisnimi kvotami na Oddelku za gospodarstvo ter
subvencijami na komunalnem področju. Zaradi izplačil skladno s sklepi in pogodbami
posameznikom ter podjetjem, realizacija odstopa od polletne načrtovane. Posamezne vrste
subvencij so obrazložene v posebnem delu proračuna na Oddelku za okolje in prostor ter
Oddelku za gospodarstvo.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

2.464.446 €

Obrazložitev konta
Večina sredstev iz tega sklopa je namenjenih za socialne transfere, nekaj pa za razpis za
sofinanciranje izboljšanja komunalne opremljenosti na področju čiščenja odpadne vode.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam158.026 €
Obrazložitev konta
Tu izkazani transferi so znotraj načrtovanih in z enakim trendom jih nameravamo izplačevati vse
do konca leta.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.236.159 €

Obrazložitev konta
Realizacija izkazuje izplačane transfere proračunskim uporabnikom in kot kaže odstotek le-tem
redno zagotavljamo s pogodbami dogovorjene kvote in na tak način zagotavljamo njihovo
stabilno poslovanje, ki ga tudi spremljamo. Sredstva se izplačujejo na podlagi njihovih
zahtevkov po dejanski realizaciji.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.097.269 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.097.269 €

Obrazložitev konta
V prvi polovici proračunskega leta običajno potekajo priprave na izvajanje projektov: od
zagotavljanja finančnih sredstev iz drugih neobčinskih virov ter sklepanje pogodb zanje,
razpisov in izborov projektantov, izvajalcev in nadzornikov pa vse do pričetka izvajanja. Zato je
realizacija na tej skupini investicijskih kontov na dan 30.06.2022 nizka, projekti pa so v teku.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

173.565 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
5.000 €
Obrazložitev konta
Občina je dolžna skrbeti za javno gasilsko službo, kar med drugim pomeni tudi to, da gasilskim
društvom zagotavljamo sredstva za nakup osnovnih sredstev. Gasilska društva niso
proračunski uporabniki, zato se skladno s kontnim načrtom navedena realizacija izkazuje v tej
skupini kontov.
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

168.565 €

Obrazložitev konta
Realizacija izkazuje sredstva, ki smo jih v prvem polletju namenili javnim zavodom za investicije
ter investicijsko vzdrževanje. Podobno kot pri nas tudi pri njih dela potekajo intenzivneje poleti v
času počitnic in jeseni, zato bo realizacija v kratkem močno poskočila, ko jim bomo na podlagi
izvedenih del izplačali sredstva za poplačilo izvajalcev.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

10 . 30 7. 2 64 €

70 DAVČNI PRIHODKI

7.468.641 €

700 Davki na dohodek in dobiček

6.645.184 €

Obrazložitev konta
Izkazana je dohodnina, ki jo vsak teden prejemamo iz državnega proračuna skladno s
sprejetimi predpisi iz tega področja ter izračuni v planu.

703 Davki na premoženje

662.825 €

Obrazložitev konta
Pretežni del teh prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč,
sledi mu davek na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

173.238 €

Obrazložitev konta
V tem sklopu kontov je največja teža in tudi realizacija na kontu Okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter pristojbini za gozdne ceste.

706 Drugi davki

-12.606 €

Obrazložitev konta
Na tem kontu se prehodno izkazujejo davki, ki so na dan 30.06.2022 nerazporejeni. Praviloma
bomo morali vsi nadzorniki podračunov, vključno s FURS in UJP do 31.12.2022 vse davke
razporediti na prave postavke.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.408.866 €
778.954 €

Obrazložitev konta
V skupini kontov udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se v našem primeru v
največjem deležu beležijo prihodki od najemnin in koncesnine. Realizacija izkazuje sredstva iz
javnih podjetij iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, drugo največjo skupino
prihodkov pa predstavljajo prihodki od koncesij predvsem za vodno pravico.

711 Takse in pristojbine

13.235 €

Obrazložitev konta
Občina je dolžna za upravne postopke iz svoje pristojnosti zaračunavati takse skladno z
Zakonom o upravnih taksah ter občinsko takso za zadeve skladne z odlokom. Sredstva smo
načrtovali skladno z realizacijo preteklih let. Višjo realizacijo predstavljajo na novo uvedene
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takse iz področja urbanizma.

712 Globe in druge denarne kazni

19.763 €

Obrazložitev konta
Izkazana realizacija v večji meri pomeni sredstva, ki smo jih na račun prejeli do 30.06.2022 iz
naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki ga morajo ob legalizaciji objekta
plačati investitorji. Ostalo so globe, ki jih izrekajo inšpektorji Skupnega prekrškovnega urada.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

71.853 €

Obrazložitev konta
Izkazana sredstva so prihodki krajevnih skupnosti: pokopališka dejavnost in najem oziroma
uporaba objektov. Manjši del prihodkov predstavlja sorazmerni del stroškov souporabe
prostorov, ki jih Občini Sevnica za svoje prostore plačuje Upravna enota.

714 Drugi nedavčni prihodki

525.061 €

Obrazložitev konta
Izkazana skupina kontov je sestavljena iz sredstev komunalnega prispevka ter ostalih
nedavčnih prihodkov kot so soudeležba krajanov pri investicijah v domeni krajevnih skupnosti
ter nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi bližine jedrskega objekta.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

112.853 €
85.636 €

Obrazložitev konta
Realizacija izhaja iz prodaje stanovanja, ki je bila realizirana v začetku leta.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
27.217 €

Obrazložitev konta
Ta skupina kontov Izkazuje realizacijo pridobljenih sredstev iz naslova prodaje kmetijskih in
stavbnih zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.316.903 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.021.409 €

Obrazložitev konta
Ta skupina kontov v enem delu izkazuje realizacijo transferov iz državnega proračuna za
občinske investicije. Realizacija je povezana s terminskimi plani izvajanja investicij, saj po
prejetem računu oblikujemo zahtevek za sofinanciranje, ki ga naslovimo na ministrstvo oziroma
organ upravljanja. V drugem delu pa se izkazujejo tekoči transferi državnega proračuna v
občinske. V prvem polletju je izkazana realizacija v višini 61.998,00 EUR iz naslova finančne
izravnave, 20.965,89,EUR iz naslova požarne takse, 52.062,33 EUR za investicijo Hidravlične
izboljšave v Občini Sevnica, 72.621,08 EUR sredstva za družinskega pomočnika, 5.038,34 iz
proračunskega sklada za gozdove, 16.859,56 EUR sofinanciranje SPO, 8.600,00 EUR sredstva
Sklada za podnebne spremembe –Evropski teden mobilnosti, 19.645,01 EUR sredstva za javne
vrtce v obdobju Covid 19, 340,20 EUR sofinanciranje mrliško pregledne službe, 118,60 EUR
sofinanciranje v okviru Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
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partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami, 23.123,98 EUR povračilo stroškov
tržnih najemnin za stanovanja in 739.206,00 EUR sredstev iz državnega proračuna za
uravnoteženje razvitosti občin, 830,00 EUR sredstva iz občin, katerih otroci obiskujejo šolo s
prilagojenim programom za delovanje Osnovne šole Ana Gale Sevnica ter za prevoze otrok s
posebnimi potrebami iz drugih občin.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
295.494 €
Obrazložitev konta
V prvem polletju je izkazana realizacija v višini 474,40 EUR sofinanciranje v okviru Javnega
razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in
višjimi strokovnimi šolami, 295.019,89 EUR za projekt Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica.
Ostala planirana sredstva pričakujemo v drugi polovici leta, skladno s terminskim načrtom
poteka projektov.

C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA

-337.373 €
33 7 .3 7 3 €

50 ZADOLŽEVANJE

0€

500 Domače zadolževanje

0€

Obrazložitev konta
V prvem polletju 2020 še nismo imeli pogojev za črpanje kredita iz državnega proračuna; razlog
tiči v terminskem planu izvajanja investicij.

55 ODPLAČILA DOLGA

337.373 €

550 Odplačila domačega dolga

337.373 €

Obrazložitev konta
Odplačila glavnic tečejo skladno z amortizacijskimi načrti, zato je realizacija natanko takšna kot
so planirane kvote po posameznih kreditnih pogodbah.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

33.204 €
33 . 20 4 €

0101 Politični sistem

33.204 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

33.204 €

01101 Stroški dela občinskega sveta

21.969 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
STROŠKI DELA OBČINSKEGA SVETA - SEJNINE
Sejnine se izplačujejo svetnikom Občinskega sveta Občine Sevnica skladno s Pravilnikom 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). Izvedena so bila vsa izplačila sejnin članom občinskega sveta, in
sicer plačilo sejnin za pet rednih sej, ki so bile izvedene v prvi polovici letošnjega leta.

402905 Sejnine udeležencem odborov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

21.969 €
2.209 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sejnine se izplačujejo skladno s Pravilnikom 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).
Izvedena so bila vsa izplačila sejnin članom delovnih teles občinskega sveta glede na izvedene
seje. Za dopisne seje se skladno s pravilnikom sejnine ne izplačajo.

402905 Sejnine udeležencem odborov

01105 Delovanje političnih strank

2.209 €
9.026 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK - TEKOČI TRANSFERI
Političnim strankam se mesečno izplačujejo sredstva za njihovo delovanje po sklepu
občinskega sveta. V prvem polletju so politične stranke prejele vseh šest rednih dotacij za
tekoče leto, po sprejetem sklepu. Realizacija je nižja od 50%, saj so na tem kontu zagotovljena
tudi sredstva za financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov v skupni višini 5.000
EUR skladno s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15), katere je v prvem polletju koristila ena svetniška skupina,
za eno svetniško skupino pa plačilo ob polletju še ni zapadlo.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.026 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0€

01111 Materialni stroški Občinske volilne komisije

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Stroški volitev bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane za tretjo nedeljo
v mesecu novembru, in sicer za dne 20. 11. 2022.

402000 Pisarniški material in storitve

0€

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

402099 Drugi splošni material in storitve

0€

402206 Poštnina in kurirske storitve

0€

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

0€

01112 Najem prostorov za volitve

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
IZVEDBA VOLITEV
Stroški volitev bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane za tretjo nedeljo
v mesecu novembru, in sicer za dne 20. 11. 2022.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

01113 Operativni odhodki Občinske volilne komisije

0€
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OPERATIVNI ODHODKI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Stroški volitev bodo nastali v drugi polovici leta, saj so lokalne volitve razpisane za tretjo nedeljo
v mesecu novembru, in sicer za dne 20. 11. 2022.

402901 Plačila avtorskih honorarjev

0€
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2000 NADZORNI ODBOR

2.406 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
2. 4 06 €

0203 Fiskalni nadzor

2.406 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.406 €

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

2.242 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SEJNINE UDELEŽENCEM NADZORNEGA ODBORA
Sejnine nadzornemu odboru se izplačujejo skladno s Pravilnikom 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). Nadzorni odbor se je v prvi polovici leta sestal na petih (5) rednih sejah ter izvajal
naloge po letnem programu.

402905 Sejnine udeležencem odborov

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora

2.242 €
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
V prvem polletju stroškov prevoza ni bilo.

402402 Stroški prevoza v državi

02204 Delovanje Nadzornega odbora

0€
164 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SEJNINE NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
V prvem polletju je zapadlo v plačilo nagrada pristojnih članov nadzornega odbora za izvedbo
nadzora nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica v letu 2020 (dokončno poročilo je bilo
sprejeto na seji NO v januarju 2022). V prvem polletju sta bila v teku dva nadzora (nadzor
poslovanja Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2021 ter nadzor poslovanja KŠTM Sevnica v
letu 2021. Izplačila se izvedejo po dokončnosti posameznega poročila.
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Člani nadzornega odbora se v prvem polletju niso udeležili izobraževanj.

402905 Sejnine udeležencem odborov
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

164 €
0€
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3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

106.830 €
81 . 34 4 €

0101 Politični sistem

81.344 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

81.344 €

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov

32.267 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Župan za opravljanje svoje poklicne funkcije prejema plačo, stroške prehrane in prevoza, glede
na plačo se plačujejo tudi obvezni prispevki. Regres za letni dopust je bil županu izplačan
sladno z zakonodajo pri plači za mesec maj. Podžupan skladno s sklepom župana prejema
plačilo za opravljanje funkcije. Stroški nadomestil ne odstopajo od predvidenih.

400000 Osnovne plače

20.155 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.628 €

400100 Regres za letni dopust

1.074 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

412 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

211 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.928 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.429 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

115 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

13 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

22 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
193 €
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

7€
1.166 €
0€
10 €
3.902 €
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01302 Materialni stroški urada župana

49.078 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav zajemajo obveščanje in informiranje javnosti. V
prvem polletju so se plačevale vse obveznosti za redno celovito obveščanje občanov v
Posavskem obzorniku, ki ga na dom brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, obveznosti iz
naslova sklenjenih pogodb s televizijo Vaš kanal Novo mesto in ePosavje, obveščanje javnosti
pa je potekalo tudi preko lokalnih radijskih postaj. Sredstva so namenjena tudi oglaševanju v
krajevnih časopisih in drugih medijih, za organizacijo novinarskih konferenc, za preverjanje
dosega obveščanja javnosti o delu občine ter za informiranje in obveščanje občanov v okviru
posameznih projektov. Sredstva iz tega konta so namenjena tudi za vzdrževanje in nadgradnjo
spletne strani ter za SMS glasovanje za participativni proračun.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Med materialne stroške urada župana sodijo tudi izdatki za reprezentanco, kamor štejejo
osvežilni napitki in gostinske storitve ob obiskih, sprejemih, delovnih srečanjih z zunanjimi
poslovnimi partnerji in pogostitve ob protokolarnih dogodkih občine. Realizacija v prvi polovici
leta je nekoliko nižja od načrtovane zaradi še veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb
s koronavirusom v začetku leta 2022, ko zaradi omejitev druženja nekaterih dogodkov in
sprejemov, ki se sicer tradicionalno odvijajo v prvih treh mesecih leta še ni bilo mogoče izvesti
na običajen način.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Konto drug splošni material in storitve zajema materialne stroške protokola ob slovesnostih, ki
jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica. Med drugim so to stroški aranžiranja
priložnostnih daril, cvetlični aranžmaji, tisk vabil za slovesnosti, stroški ozvočenja na prireditvah
in dogodkih, plačilo nadomestil za uporabo fonogramov zavodu IPF in avtorskega honorarja
SAZAS-u za prireditve, stroški požarne straže ob prireditvah, plačilo storitev za društva ob
njihovih jubilejih in večjih enkratnih dogodkih, stroški izobešanja zastav in nakup zastav ter
nakup daril za mladoporočence in za zlate poroke. Zaradi še veljavnih ukrepov za
preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom v začetku leta 2022, so izdatki za drug splošni
material in storitve nižji od načrtovanih.

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

37.730 €

402009 Izdatki za reprezentanco

5.835 €

402099 Drugi splošni material in storitve

5.513 €
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

2. 4 55 €

0403 Druge skupne administrativne službe

2.455 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.455 €

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.455 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica za namene obdarovanja gostov potrebuje protokolarna darila, ki jih ob
slovesnostih ali poslovnih obiskih izroči župan. Darila se kupijo občasno v večjem obsegu in ne
za vsako priložnost posebej. Sem sodijo knjižna darila za sprejem najuspešnejših učencev,
protokolarne darilne vrečke, nakup županovega vina, uokvirjene risbe sevniškega gradu za
različne priložnosti in druga priložnostna darila, ki se poklanjajo tekom leta npr. ob podelitvi
Listine Občine Sevnica, ob sprejemih in ob visokih jubilejih. Ker so na tem kontu rezervirana
tudi sredstva za izvedbo občinskega praznika, se večji stroški tu predvidevajo šele v drugi
polovici leta, predvsem novembra, ko občina praznuje občinski praznik in decembra za
poslovna darila ob zaključku leta.

402099 Drugi splošni material in storitve

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

2.455 €

IN

NEVLADNE
23 . 03 1 €

1803 Programi v kulturi

16.781 €

18039003 Ljubiteljska kultura

16.781 €

18305 Transferi neprofitnim organizacijam

16.781 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira in podpira
prireditve in dogodke širšega lokalnega in mednarodnega pomena. Pomoč pri organizaciji je
bila izvedena s kritjem stroškov v projektu izbora Vinske kraljice Slovenije na Pomurskem
sejmu, iz tega konta se je v prvih mesecih leta med drugim kril tudi strošek botrstva trt modre
frankinje, stroški izvedbe tradicionalnih prvomajskih dogodkov in sodelovanje učencev OŠ
Tržišče na mednarodni izmenjavi. Zaradi manj aktivnosti društev v prvih mesecih leta zaradi še
veljavnih omejitev za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, je poraba sredstev na tem
kontu nekoliko nižja.
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Občina Sevnica iz tega konta sofinancira organizacijo športnih, kulturnih in drugih družabnih
prireditev in dogodkov, 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
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občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme ter tehničnih in
drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti.
Iz tega konta je sofinancirano tudi delovanje zvez.

402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4.131 €
12.650 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

6.250 €

18059001 Programi športa

6.250 €

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb

6.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled v modro«, ki je bil oddan v organizacijo in izvedbo
PGD Sevnica 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 bila namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje je potekalo
16. in 17. junija pod stalnim nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki je ob razpoložljivi
opremi zagotovil varen potop v bazenu. Prireditev je bila javna, potapljanje je bilo brezplačno za
vse udeležence.

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
6.250 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
0 €

2303 Splošna proračunska rezervacija

0€

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0€

23410 Splošna proračunska rezervacija

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah
zagotovijo in uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva. Sredstva se s sklepi prerazporedijo na ustrezne proračunske postavke in konte glede
na klasifikacijski načrt, kjer so podane ustrezne obrazložitve.

409000 Splošna proračunska rezervacija

0€
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4001 OBČINSKA
SLUŽBA

UPRAVA

-

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SPLOŠNA
1.447.407 €

SLUŽBE

IN

9. 4 41 €

0403 Druge skupne administrativne službe

9.441 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

9.441 €

04401 Oglaševanje občinske uprave

9.441 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OBJAVA V URADNEM LISTU
Občina mora v skladu skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Sevnica
objavljati svoje splošne in posamične akte (odloki, pravilniki, odredbe, sklepi, itd.), ki jih sprejme
občinski svet ter druge razpise (delitev sredstev po pravilnikih, itd.) v Uradnem listu Republike
Slovenije. Večina sredstev je porabljena v prvem polletju, saj so bili v začetku leta poleg rednih
objav predpisov objavljeni vsi razpisi za delovanje društev ter plačana celoletna naročnina na
Uradni list.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

9.441 €
1. 0 56 .5 8 4 €
1.056.584 €

06039001 Administracija občinske uprave

884.942 €

06413 Stroški dela občinske uprave

575.469 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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 ter
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Sevnica.
Izdatki iz naslova plač sledijo kadrovskemu načrtu in so v prvi polovici leta 2022 v obsegu, kot je
bilo planirano.
DODATKI
Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za
magisterij, ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za
javni sektor.
REGRES
Delavcem je bil pri plači za mesec maj 2022 izplačan regres za letni dopust v skladu z
zakonodajo v višini minimalne minimalne plače.
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STROŠKI PREHRANE
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.
STROŠKI PREVOZA NA DELO
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 prvi polovici leta sta bili javnima uslužbenkama izplačani jubilejna nagrada za 20 oziroma 40
let delovne dobe v javnem sektorju.
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Zaposlenim je občina v času epidemije omogočila delo od doma, zaradi česar se izplača
nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za delo na domu skladno s sklepom župana.
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.

400000 Osnovne plače

405.184 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

25.502 €

400100 Regres za letni dopust

35.367 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

15.659 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

6.720 €

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

8.423 €

400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade
400999 Drugi izdatki zaposlenim

997 €
1.060 €
5€

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

37.439 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

28.873 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

2.333 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

308 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

440 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
7.160 €
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06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

26.527 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
PISARNIŠKI MATERIAL
Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe z dobaviteljem 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 za nakup pisarniškega materiala je odvisna od izkazanih potreb.
ČIŠČENJE
Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti. Z
izvajalcem je sklenjena letna pogodba skladno z zakonom o javnem naročanju.
VAROVANJE ZGRADBE OU
Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin ter
objektov se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno službo.
STROKOVNA LITERATURA IN ČASOPISI
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija za računovodstvo in finance)
ter dnevnega časopisja (Delo, Finance, Dnevnik, Dolenjski list), predvsem ob spremembah
zakonodaje pa je potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja,
priročniki).
REPREZENTANCA
Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje
priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.
Stroškov v prvem polletju leta 2022 ni bilo.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Predvideni so materialni stroški za material in storitve, ki niso zajeti v drugih postavkah (vezava
uradnih listov, najem in čiščenje preprog, strokovne naloge s področja varstva in zdravja pri
delu, pavšal za reševanje iz dvigal, ozvočevanje in snemanje sej občinskega sveta, deratizacija,
dezinfekcijska sredstva, članarine - Prostovoljstvu prijazna občina, zeleno omrežje...).

402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

4.828 €
12.640 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.493 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.204 €

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

0€
5.362 €
54.238 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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
skladišče Civilne zaščite na Kvedrovi cesti v Sevnici, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu
17, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici, ribarnice, električne polnilnice pri železniški postaji,
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postajališča za avtodome na Lisci ter drugih objektov in prostorov v lasti občine. Obseg
sredstev za leto 2022 je bil načrtovan glede na izdatke v letu 2021 ter dodatna odjemna mesta.
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. Iz tega
konta se plačuje tudi ogrevanje za bivalno enoto na Kvedrovi 8 v Sevnici. Realizacija v prvem
poletju presega okvir predvidene porabe, zaradi znatnih podražitev zemeljskega plina v začetku
leta.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ SMETI
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. Stroški se plačujejo na
podlagi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. 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. Obseg sredstev za
leto 2022 je bil načrtovan glede na izdatke v letu 2021. Realizacija v prvem polletju je nekoliko
nižja od predvidene porabe.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami, krajevnimi
skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta ter RTV
prispevek.
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij ter krajevnih skupnosti. Stroški se plačujejo na podlagi izstavljenih
računov in so odvisni od dejanskega obsega opravljenih storitev.

402200 Električna energija

12.736 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

21.243 €

402203 Voda in komunalne storitve

1.895 €

402204 Odvoz smeti

4.623 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

6.473 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

7.268 €
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06423 Prevozni stroški in storitve OU

8.435 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
GORIVO
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (Dacia Duster,
VW Golf - 3x in Renault Clio).
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila, pranje
in čiščenje. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
Občina krije stroške zavarovanja službenih vozil ter vozil, danih v upravljanje Centru za socialno
delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu ter za izvajanje projekta Sopotniki, ki so
plačani po sklenitvi oziroma podaljšanju zavarovalnih pogodb.
STROŠKI NAKUPA VINJET
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila in vozilo za
projekt Sopotniki.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.033 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

982 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil

688 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

4.071 €
660 €
471 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
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, ogledi…). Hotelskih in
restavracijskih storitev v državi in v tujini v prvem polletju ni bilo koriščenih, ravno tako ni bilo
izplačila dnevnic za službena potovanja. Za uporabo zasebnih vozil v službene namene se
uslužbencem izplačuje kilometrina. Zasebna vozila se uporabljajo le v primeru zasedenosti vseh
službenih vozil.
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402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

49 €
0€

402402 Stroški prevoza v državi

272 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

120 €

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

0€
29 €
191.608 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Notranja revizija poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih zavodov bo
izvedena v drugi polovici leta 2022.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Za počitniško stanovanje v Novigradu je sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju s
podjetjem - upravnikom na Hrvaškem (Spert d.o.o.), na podlagi katere se plačujejo obratovalni
stroški. Obseg stroškov je v prvi polovici leta nižji, saj se poletna sezona prične v mesecu juniju.
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE
S podjetjem Spert d.o.o. je v skladu s hrvaško zakonodajo sklenjena alotmajska pogodba, na
podlagi katere občini zaračunajo opravljanje storitev posredovanja. Slednji strošek se pobota s
plačilom najemnine za počitniško stanovanje, ki se obračuna konec leta glede na dejansko
koriščenje apartmaja.
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. V letu 2022 je bil plačan drugi obrok glavnice v višini 125.000,00 ter obresti v
višini 14.343,08 EUR.
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
Občina Sevnica v prvem polletju 2022 ni naročila storitve, ki bi bila poravnana na podlagi
avtorske pogodbe.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah,
organizacije zlatih porok in druge podobne storitve. Obseg porabe sredstev je odvisen glede na
izvedena dela po podjemnih pogodbah. Večji obseg tovrstnih storitev je v poletnih mesecih.
PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se
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jim izplača mesečna nagrada. Poraba sredstev je odvisna glede na povpraševanje po
opravljanju strokovnega usposabljanja. V prvem polletju je obvezno prakso opravljal en študent
Fakultete za upravo.
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. Iz predmetnega konta se je v prvi polovici leta izvedlo sofinanciranje izobraževanj
zaposlenih v skupnem znesku 1.265 EUR v skladu s Pravilnikom o izobraževanju,
usposabljanju in izpolnjevanju na Občini Sevnica.
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV,
NOTARJEV IN DRUGIH
V tej postavki so predvsem zajeti stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin,
notarske potrditve pogodb, notarski zapisi ter skeniranje dokumentov in vlaganje zemljiško
knjižnih predlogov, kjer je to z zakonom obvezno. V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina
posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj,
zastopanje na sodiščih). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le
odvetnik. V prvem polletju tovrstne pravne pomoči ni bilo. Iz te postavke je bila v postopku na
upravni enoti Sevnica poravnana odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča, in sicer za gradnjo dostopne ceste na območju nad Bazenom Sevnica oz.
predvidenim stadionom.
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 je za leto 2022 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki je bil izbran na
podlagi izvedenega postopka javnega naročila.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Krijejo se stroški provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač, vodenju gotovinskega
računa ter plačil preko POS terminala.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina Sevnica s te postavke krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter na
podlagi sklenjenih pogodb plačuje davek na promet nepremičnin. Plačilo davka je odvisno od
števila in vrednosti realiziranih poslov. V letu 2022 je Občina odkupila zemljišča v poslovni coni
Krmelj, kjer je glede na sklenjeno pogodbo krila strošek davka na promet nepremičnin v višini, ki
je presegal planirani znesek.
PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. list RS, št. 16/07UPB2, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21) in Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje
invalidov (Ur. list RS, št. 21/14) 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, pri arhiviranju) ter izvajanja tehničnih del, je bilo smiselno nadaljnje
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: razni potrošni material (baterije, izdelava ključev...), storitve PIRS, članarina občine v
Skupnosti občin Slovenije, letno nadomestilo za izvajanje energetskega knjigovodstva za javne
objekte (LEAD), sistem za sledenje službenih vozil, strošek vodenja računa za vrednostne
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papirje in drugi splošni izdatki. Iz te postavke je bil poravnan tudi strošek revizije v okviru
javnega naročila Sistem izposoje e-koles v Občini Sevnica. V prvem polletju poraba presegala
načrtovano, zato bo potrebna prerazporeditev sredstev za morebitne prihodnje druge
operativne odhodke.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

0€

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

892 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

0€

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov

139.343 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev

0€

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

942 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

178 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

2.703 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev
in drugih
8.643 €
402931 Plačila bančnih storitev

464 €

402937 Stroški davčnih postopkov

8.205 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

12.275 €

402999 Drugi operativni odhodki

17.963 €

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

28.195 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Sredstva za delo 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). Po ključu delitve znaša delež Občine Sevnica 24,00 %.

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

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

28.195 €

s

premoženjem,
171.642 €
116.611 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
V tej postavki so zajeta redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila
sanitarij, centralne napeljave, pleskanje pisarn, sanacija talnih oblog, zamenjava stavbnega
pohištva. V prvem polletju so se izvedla vzdrževalna dela v sejni sobi KS Loka ter ureditev
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kanalizacije pri občinski stavbi. Iz tega konta Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot
lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, garaže v NHM,
bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici, objekta Kvedrova cesta, za objekte v upravljanju
krajevnih skupnosti ter plačevanje rezervnega sklada.
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 so
plačane tudi zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.
Zavarovalne premije so bile plačane v začetku leta.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje vzdrževanja
računalnikov in programske opreme, stroški pa so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter
posodobitev in morebitnih okvar.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Iz postavke se plačujejo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti občine, servisiranje
dvigal, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale, klimatskih
naprav, pitnika za vodo. Stroški so odvisni od potreb vzdrževanja.
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje rednega vzdrževanja
programske opreme za Cadis, vzdrževanje in nadgradnja programa TerraGIS, vzdrževanje
ODOS-a, programa enotnega vpisa otrok v vrtce - ProVRTEC, dostop do PISO, H-kom
omrežja, dostop do aplikacije EBONITETE.SI, aplikacije TAX-FIN-LEX ter aplikacije e-prvak. V
letošnjem letu se vzpostavlja tudi programska oprema za evidentiranje in nadzor vzdrževanja
javnih površin in občinskih cest, za elektronsko podpisovanje, e-arhiviranje ter varen elektronski
predal.
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 drugi polovici leta 2022 je predvidena zamenjava kuhinjskega pohištva za počitniško
stanovanje v Novigradu.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so bila v prvem polletju
porabljena za ureditev sanitarnih prostorov na sedežu Krajevne skupnosti Blanca in za ureditev
sanitarij na objektu v Gornjih Impoljah. V okviru participativnega proračuna je bila nabavljena
oprema za dom na Logu (15 zložljivih miz in hladilnik). Večji del investicijsko vzdrževalnih del bo
izvedene v drugi polovici leta.
PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA
Glede na dogovore z Ministrstvom na notranje zadeve je v letu 2022 planiranih le del sredstev
za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo protihrupne zaščite na strelišču Izem na
Radni. Ker sporazum o financiranju s strani MNZ ni podpisan, se z izdelavo dokumentacije še ni
pričelo.
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402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

39.546 €

402504 Zavarovalne premije za objekte

22.481 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

5.499 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.511 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

20.245 €

402604 Najem strojne računalniške opreme

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

2.473 €
24.857 €
0€

420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

24.857 €

OB110-21-0006 PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

06441 Nakup osnovnih sredstev

0€
44.522 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
V letu 2022 so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva sejne sobe v Loki pri
Zidanem Mostu ter pisarniška oprema za potrebne preureditve pisarne v stavbi občinske
uprave. Plačilo obeh nabav zapade v drugi polovici leta.
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
V prvi polovici leta sta bila nabavljena dva pisarniška stola, ostala potrebna oprema bo
nabavljena glede na izkazane potrebe v drugi polovici leta.
NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME
Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje, e-arhiviranje je bila potrebna nadgradnjo računalnika
za server. Za računalniško opremo je bila nabavljen operacijski sistem Windows 10 in
protivirusni program. Občina je v prvi polovici leta 2022 kupila tudi monitor in tiskalnik za
potrebe občinske uprave.
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Občina Sevnica planira v letu 2022 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica,
zaradi dotrajanosti le-te, kar bo realizirano v drugi polovici leta.
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
V prvem polletju ni bilo potreb po zamenjavi ali dodatni opremi.
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Izdelana je bila aplikacija za evidentiranje in nadzor vzdrževalnih del na javnih površin.
NAKUP VOZILA ZA OU
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Dobavljeno je bilo novo službeno vozilo VW Golf 8, ki je bilo naročeno že v lanskem letu,
vendar zaradi protikoronskih ukrepov in težav s surovinami dobavljeno šele v letošnjem letu.
NAKUP GASILSKE OPREME
Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se
ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih ali nakupu dodatnih aparatov. V prvi polovici leta take
potrebe še ni bilo.

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
420200 Nakup pisarniškega pohištva

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
420201 Nakup pisarniške opreme

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV
420202 Nakup strojne računalniške opreme

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

0€
0€
1.249 €
1.249 €
7.299 €
7.299 €
0€

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

0€

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

0€

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
420703 Nakup licenčne programske opreme

OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU
420101 Nakup avtomobilov

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV
420233 Nakup gasilske opreme

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

0€
14.274 €
14.274 €
21.700 €
21.700 €
0€
0€
10.509 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi
odmere davčnega organa. Za leto 2022 je bilo nadomestilo že poravnano.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

10.509 €
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 38 1 .3 8 3 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
48.931 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
48.931 €

16459 GEODETSKE STORITVE

48.931 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE, CENITVE IN DRUGE PODOBNE STORITVE
Izbrani izvajalec geodetskih storitev za Občino Sevnica po pogodbi izvaja parcelacije cest ter
druge geodetske postopke, ki so potrebne za realizacijo investicij (geodetski načrti, ureditve
mej, nove odmere po končani investiciji). Realizacija je skladna s planom.

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve48.931 €

1603 Komunalna dejavnost

16.543 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.543 €

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.543 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ
Izvedena so bila vzdrževalna dela elektroinštalacij na objektih mrliških vežic Loka, Šentjanž,
Tržišče, Log, Razbor in Zabukovje ter drugi del sanacije obzidja na pokopališču v Sevnici.
Ostala vzdrževalna dela bodo izvedena tekom leta.
IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK
Novogradnje
Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo del bo
izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izbor
izvajalca in izvedba del je predvidena v drugi polovici leta 2022.
Nakup drugega pohištva
Ob izgradnji nove mrliške vežice se bo nabavila nova oprema, kar bo dobavil izvajalec gradnje.
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU
Novogradnja
Izgradnja žarnega zidu se še ni pričela, saj je bila na izdano gradbeno dovoljenje vložena
pritožba mejaša. Pritožbeni postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor, kjer je občina
zaprosila za prednostno obravnavo. Glede na pridobljene informacije o predvidenem roku
obravnave pritožbe je izbor izvajalca in pričetek del v letošnjem letu negotov.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji žarnega zidu bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor. Izbor nadzornika bo občina
izvajala sočasno z izborom izvajalca.
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Načrti in druga projektna dokumentacija
Po izgradnji bo potrebno pridobiti PID za namen uporabnega dovoljenja.
MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA - NADSTREŠEK
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Do konca junija 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija za prizidavo in rekonstrukcijo
mrliške vežice v Sevnici, plačilo zapade v drugo polletje. Dogovorjeni so manjši popravki le-te,
nato sledi javno naročilo za izbor izvajalca gradnje.
Investicijski nadzor
Ob izgradnji nadstreška bo potrebno zagotoviti strokovni nadzor. Izbor nadzornika bo občina
izvajala sočasno z izborom izvajalca.
Načrti in druga projektna dokumentacija
Po izgradnji bo potrebno pridobiti PID za namen uporabnega dovoljenja.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKA VEŽICA ROVIŠČE
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačan je bil strošek izdelave dokumentacije za lokacijsko preveritev in izdelavo prostorsko
izvedbenih pogojev, kar bo omogočilo nadaljevanje aktivnosti. Po uskladitvi prostorskih aktov,
predvidoma jeseni, bo občina pristopila k izdelavi dokumentacije za investicijsko vzdrževalna
dela na mrliški vežici Rovišče.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ13.897 €
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

13.897 €
0€

420204 Nakup drugega pohištva

0€

420401 Novogradnje

0€

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU
0€

420401 Novogradnje

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-21-0031 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-21-0045 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.646 €
2.646 €
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
315.908 €
16069002 Nakup zemljišč

315.908 €

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ

315.908 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI
Iz te postavke so plačana nadomestila za podeljeno služnostno pravico s strani Direkcije RS za
vode (fekalna kanalizacija Blanca), Direkcije RS za infrastrukturo (izvedba priključka za
parkirišče) ter za služnostno pravico za potrebe izvedbe poti nad Bazenom Sevnica v skladu z
OPPN.
NAKUP ZEMLJIŠČ
Sredstva so se namenila za nakupe in menjave zemljišč ob odmerah cest, ko se ureja
neurejeno katastrska stanje ali ob investicijskih posegih. Izvedene pa so bili tudi naslednji
odkupi zemljišč za potrebe občinskih investicij, javne infrastrukture ali zaradi zaokrožitve parcel,
kar olajša nadaljnje urejanje prostora in razpolaganje z zemljišči:
- nakup zemljišča v PC Krmelj,
- nakup zemljišča v Gospodarski coni Dolenji Boštanj,
- nakup zemljišča pri OŠ Blanca,
- odkup zemljišča v postopku sodne dražbe - oddajnik na Lazah,
- odkup objektov v Tržišču zaradi odstranitve in zagotovitve prometne varnosti
- nakup zemljišča v Poslovni coni Radna za potrebe izvedbe projekta Odvod zaledne vode iz
zaledja Radna za območjem tovarne Siliko.

402799 Druge odškodnine in kazni

1.382 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

314.526 €

420600 Nakup zemljišč

4002 ODDELEK ZA FINANCE
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

314.526 €

350.702 €
35 0 .7 0 2 €
350.702 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
350.702 €
22401 Plačilo obresti bankam

13.329 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Realizirani znesek v polletju predstavlja plačane obresti iz naslova dolgoročnih kreditnih
obveznosti skladno z amortizacijskimi načrti ter veljavnimi vrednostmi EURIBOR-a.
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403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

0€
13.329 €
209.831 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Odplačevanje glavnic dolgoročno prevzetih obveznosti iz naslova zadolževanja teče redno
skladno z amortizacijskimi načrti.

550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI
209.831 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu
127.542 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na podlagi 23. člena ZFO-1A je del sredstev občinam dodeljen kot povratna sredstva - kredit
države brez obresti. Odplačevanje izvajamo skladno s pogodbo.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti

127.542 €

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

0€

22410 Stroški zadolževanja

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Letošnji postopek zadolževanja je že zaključen in pogodba z izbrano banko je podpisana.
Celoten postopek je izvedel Oddelek za finance brez zunanje pomoči, zato bodo načrtovana
sredstva prerazporejena.

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

0€
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4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
3.125.483 €

07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

IZREDNIH
14 7 .4 9 5 €
147.495 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
26.354 €
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

4.670 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
Planirana sredstva so se porabila 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 (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
je občina dolžna izvajati naloge iz področja ZRP. Občina je zagotovila sredstva na osnovi
sklenjenih pogodb o opravljanju nalog ZRP (Društvo potapljačev Vidra, potapljači PGD Sevnica
in Planinsko društvo Lisca Sevnica . Za nemoteno delovanje so že bila izplačana sredstva za
PD Lisca Sevnica, Društvo potapljačev Vidra in Radioklub Sevnica. Za potapljače PGD Sevnica
pa bodo sredstva izplačana v 2. polletju.
NAKUP OS ZA ZIR
Oprema za enote CZ v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Ur.l.RS št. 51/06 , 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) bo dobavljena v drugem polletju.
Izdana je bila naročilnica za uniforme.

402199 Drugi posebni materiali in storitve

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR
420299 Nakup druge opreme in napeljav

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

4.670 €
0€
0€
17.309 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V postavki so zajeti stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite.
Plačuje se nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na
osnovi zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški
za prve sanacijske ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče in
podobno). Delodajalcem so bile izplačane refundacije za plače pripadnikov enot CZ, ki so se
usposabljali. V letu 2022 je po dveh letih več usposabljanj pripadnikov enot. Del proračunske
postavke so še refundacije za zdravniške preglede operativnih gasilcev.
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402999 Drugi operativni odhodki

07404 Študije na področju civilne zaščite

17.309 €
4.375 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je 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) in v skladu z določili
Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 03/02 ,17/02,17/06 in
24/12) 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 prvi polovici leta
2022 so se prenavljale in usklajevale priloge in dodatki k posameznim načrtom ZiR. Preostala
sredstva na postavki bodo porabljena v drugem polletju.

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
4.375 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

4.375 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
121.140 €

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

121.140 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)
Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami(Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB , 97/10 in 21/18 – ZNOrg . Obveznost je pogodbeno
dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in posameznimi gasilskimi društvi. S
pogodbo št. 82000-0021/2005 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 (URL RS št. 78/09).
Transferi se izvajajo v skladu s pogodbenimi obveznostmi. V postavki so zajeta tudi sredstva iz
naslova požarne takse, ki se nakazujejo na osnovi pogodbe z URSZR. Preostala sredstva na
postavki bodo porabljena v drugem polletju.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 121.140 €

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva so namenjena za nabavo oz. sofinanciranje deleža pri nabavi opreme in zaščitno
reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V mesecu juliju bodo
izplačana sredstva za najem avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin v skladu z pogodbo. V
drugi polovici proračunskega leta pa bo izvedeno še sofinanciranje za vozilo za reševanje iz
višin in globin GZ Sevnica, s katerim bo upravljalo PGD Sevnica. Pogodba o nabavi je bila
podpisana.
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OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

0€

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
0€

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

3. 8 94 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

3.894 €

08029001 Prometna varnost

3.894 €

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

148 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SEJNINE SPV
Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (SPV). V prvem polletju seje ni bilo. Seja bo v drugi polovici meseca avgusta, ko se
sestanemo s predstavniki šol, policije in vzdrževalcem cest, da poskrbimo za večjo varnost ob
prvih dneh novega šolskega leta.

402905 Sejnine udeležencem odborov

148 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prom.
3.746 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE SPV
Sredstva so bila porabljena za organizacijo tekmovanja "Kaj veš o prometu", izdelavo
elaboratov varna pot v šolo in sodelovanje v akciji Motorist. Ostala realizacija sledi v drugem
polletju.

402099 Drugi splošni material in storitve

3.746 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

0 €

1104 Gozdarstvo

0€

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

0€

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. 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
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pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih.
V letošnjem letu je Občina Sevnica s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana, prejela Pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2022. Na podlagi pogodbe je
Občina Sevnica pristopila k izboru izvajalca vzdrževalnih del. Dela bodo izvedena v drugi
polovici leta.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

0€
0€

DISTRIBUCIJA
22 . 58 4 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
6.077 €
12049001 Oskrba s plinom
12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

6.077 €
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Zaradi trenutne situacije glede dobave in cen plina, se s projektom širitve distribucijskega
plinovoda za območje naselja Boštanj ne bo nadaljevalo. Sredstva bodo prerazporejena.

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

0€
0€
6.077 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA
Del sredstev je bil namenjen izvedbi novih hišnih priključkov. Ostala sredstva bodo porabljena v
drugem polletju za vzdrževanje plinovodnega omrežja.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.077 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
16.507 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

16.507 €

12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

16.507 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Sredstva so bila namenjena za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta občine Sevnica in
izvedbo emisijskih meritev pri vrtcih v Sevnici in Boštanju.
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V drugi polovici leta bodo porabljena za dokončanje Lokalnega energetskega koncepta.

OB110-21-0044 LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16.507 €
16.507 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1. 2 76 .5 4 7 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.259.677 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
590.140 €

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

590.140 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN OBCESTNIH POVRŠIN
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.
Porabljena sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe ter izvajanja rednih
vzdrževalnih del, obseka vejevja, čiščenja muld, jaškov, prepustov, urejanja meteorne
kanalizacije ter izvajanje globinskih sanacij.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

590.140 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
550.025 €

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

513.274 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici
šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu
vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in
obveščevalne, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu.
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
Sredstva so namenjena za ureditev križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo ter
pokopališče v Šentjanžu, kot sodelovanje Občine pri začetku investicije MZI-DRSI za ureditev
odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino. Investitor še ni oddal del in postavka v
letošnjem letu namensko ne bo porabljena. Sredstva bodo prerazporejena na druge projekta.
KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
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Sredstva so namenjena gradnji nadvoza na Savski cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega
prehoda ter nadzoru nad gradnjo.
Objekt je v gradnji in sredstva postavke bodo namensko porabljena.
UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
Sredstva so namenjena za ureditev odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini 160 m, iz smeri
Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.
Gradnja je dokončana in sredstva postavke bodo namensko porabljena.
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Nadaljujejo se sanacije usadov na
vozišču
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so namenjena za izvedbo intervencijske poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna pot do
stanovanjskih objektov. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.
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.
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.
KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA
Sredstva so namenjena za potrebe ureditve križišča regionalne ceste in lokalne ceste pri
nadvožnjaku v navezavi na novi nadvoz nad trebanjsko železnico. Sredstva so namenjena
sodelovanju Občine pri investiciji DRSI in bodo predvidoma namensko porabljena za gradnjo, ki
naj bi se začela v drugi polovici leta, sicer bodo prerazporejena na druge projekte.
UREDITEV CESTNEGA PREHODA DOLNJE BREZOVO
Sredstva so predvidena za ureditev prehoda za pešce čez regionalno cest na Dolnjem
Brezovem. Ureditev je pred dokončanjem in sredstva bodo namensko porabljena.
UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV SKOZI VRH PRI BOŠTANJU
Sredstva so namenjena za izgradnjo hodnika za pešce ter ureditev cestišča z odvodnjavanjem,
javno razsvetljavo in signalizacijo skozi naselje Vrh pri Boštanju. Projektna dokumentacija je
izdelana, sredstva bodo porabljena v drugem polletju.
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OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

464 €
464 €

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

OB110-17-0023 REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

412.622 €
398.050 €
14.571 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
45.027 €
45.027 €

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE
0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0034 ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0035 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-21-0036 KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC SEVNICA
55.161 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

55.161 €

OB110-22-0005 UREDITEV CESTNEGA PREHODA DOLNJE BREZOVO
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
0€

OB110-22-0006 UREDITEV CESTE IN PLOČNIOV SKOZI VRH PRI BOŠTANJU
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
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13407 Študije na področju cestne infrastrukture

36.751 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev povezovalne poti na
300 m dolgem odseku na desnem bregu Save, med Radno in Logom.
Izvedeno je povpraševanje za izdelavo izvedbenega načrta. Najnižja pridobljena ponudba je
skupne vrednosti 36.322,33 EUR, kar presega razpoložljiva sredstva in naročilo ne bo oddano.
Sredstva ne bodo porabljena.
GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU
Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju.
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO
Sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dveh obstoječih
premostitev potoka Hinja v Krmelju. Dokumentacija je dokončana in postavka bo v celoti
namensko porabljena.
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
Ministrstvo za infrastrukturo izdeluje projektno dokumentacijo za ureditev območja železniške
postaje Sevnica in sredstva so namenjena naročilu dodatne dokumentacije, ki bi bila s tem v
zvezi zahtevana od Občine Sevnica. Te potrebe do sedaj še ni bilo.
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. Sredstva
bodo porabljena v drugem polletju.
SANACIJA LC ŽIROVNICA - RADEŽ
Sredstva so bila 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. Projektna dokumentacija je izdelana.
UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev odseka ceste Blanca Poklek. Načrtuje se razširitev ovinka s sanacijo brežine ter rekonstrukcijo cestišča z ureditvijo
odvodnjavanja. Vrednost je usklajena s podpisano pogodbo z izvajalcem.
INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM
Sredstva so namenjena za plačilo že izvedenih geoloških raziskav.
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
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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.
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.
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. Sredstva bodo
porabljena v drugem polletju.
PLOČNIK BLANCA POKLEK
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo hodnika za pešce s
cestno razsvetljavo v naselju Blanca v smeri proti Pokleku v skupni dolžini 400 m.
UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV BOŠTANJ GRAMAT
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo hodnika za pešce v
naselju s cestno razsvetljavo, rekonstrukcijo cestišča od križišča Gramat do cerkve Svetega
Križa.
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OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

476 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

476 €

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

3.221 €
3.221 €

420801 Investicijski nadzor

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

9.750 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

9.750 €

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

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
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€
0€

11.104 €
11.104 €
12.200 €
12.200 €

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-21-0004 SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

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

OB110-22-0007 PLOČNIK BLANCA-POKLEK
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-22-0008 UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV BOŠTANJ-GRAMAT
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
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13029003 Urejanje cestnega prometa

9.212 €

13410 Avtobusna postajališča

9.212 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - mreža postajališč za avtodome
Občina Sevnica se je v začetku leta 2015 priključila projektu Mreža postajališč za avtodome,
katerega vodilni partner je Občina Mirna, ki je pričela s projektom v letu 2014. Trenutno je v
projekt vključenih 80 občin. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za
avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna
predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi.
Sredstva bodo namenjena za promocije v medijih ter koordiniranja in vodenja projekta.
Realizacija sledi v drugi polovici leta 2022.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Sredstva so namenjena za obnavljanje obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč.
Sredstva so bila porabljena za postavitev avtobusnih postaj na Pokojnik, Pokleku, Okroglicah in
OŠ Boštanj. Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju 2022.

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča

0€
9.212 €
9.212 €
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za izvedbo novih parkirišč v Sevnici Pod Vrtačo in
parkirišča v Krmelju pri Mercatorju.
PARKOMAT
Na območju novega in starega dela Sevnice bomo postavili štiri nove parkomate. Postavka bo
namensko porabljena v celoti.
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OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-14-0033 PARKOMAT
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

13029004 Cestna razsvetljava
13414 Tokovina za javno razsvetljavo

0€
0€
110.300 €
40.230 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TOKOVINA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO
Plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo na osnovi podpisane triletne pogodbe
in aneksa k pogodbi z dobaviteljem Energija plus d.o.o.

402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.230 €
27.593 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na osnovi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (UR. list RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15), je
opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica
je od 1.1.2019 dalje preneseno na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

27.593 €
42.478 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Sredstva
so namenjena za zamenjavo najbolj potratnih svetil in svetil neskladnih z Uredbo ter obnovo
odjemnih mest javne razsvetljave.

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

42.478 €
42.478 €
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1306 Telekomunikacije in pošta

16.870 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
16.870 €

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

16.870 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NAKUP TELEKUMUNIKACIJSKE OPREME
Sredstva so namenjena za nadaljevanje postavitve brezžičnega Wi-Fi omrežja in druge
aktivnosti na področju odprtega širokopasovnega omrežja in za izdelavo elaborata za vpis
sprememb in dopolnitev poteka telekomunikacijskega omrežja v kataster GJI. Uredila se je WIFI povezava na Kvedrovi 8 in prestavitev OŠO na Razborju. Ostala sredstva bodo porabljena v
drugi polovici leta 2022.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
420238 Nakup telekomunikacijske opreme

13441 Razvoj pametnega mesta

16.870 €
16.870 €
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

0€
0€

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
56 8 .7 0 8 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

565.274 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

63.630 €

15401 Ravnanje z odpadki

63.630 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
(CeROD), ki je med drugim zadolženo tudi za prevzem in obdelavo odpadkov. V primeru nove
investicije v CeROD-u, bomo le-to sofinancirali, skladno z medsebojno pogodbo.
OBNOVITVENE INVESTICIJE CEROD
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Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med
občino in podjetjem Cerod ter 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.
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.
Del sredstev je bil v prvi polovici leta namenjen plačilu odškodnine zaradi sodnih postopkov.
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. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

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
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

0€
343 €
343 €
63.286 €
63.286 €
0€
0€
501.645 €
90.319 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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, ki ga je Občinski svet sprejel februarja 2022, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo.
PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove in
dograditev kanalizacije v mestu Sevnica in Boštanj.
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OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
410000 Subvencioniranje
gospodarskih javnih služb

cen

javnim

podjetjem

87.746 €

in

drugim

izvajalcem
87.746 €

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

2.573 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.573 €

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

398.113 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
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.
Občina Sevnica je skladno s Sporazumom o ureditvi medsebojnih odnosov v zvezi s prenosom,
upravljanjem, obratovanjem in
vzdrževanjem črpališč zgrajenih na območju HE Boštanj, HE Arto — Blanca in HE Krško v
občini Sevnica prevzela črpališča v upravljanje, posledično je bilo potrebno obračunati in plačati
DDV. Sredstva so bila porabljena tudi za vzdrževanje črpališč.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so bila delno porabljena za vzdrževanje objektov in naprav javnega kanalizacijskega
sistema. Sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela in izvedbo rekonstrukcije kanalizacije
med Prešernovo in Cankarjevo pri objektu Lisce in kanalizacije pri stari pošti proti AMD v
starem delu Sevnice v drugem polletju.
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so namenjena zagotavljanju nadzora pri rekonstrukcij na kanalizacijskem omrežju.
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na
osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje
komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel v februarju 2022, so vrednosti
subvencije usklajene med Občino in Komunalo.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Sredstva so bila delno porabljena za
investicijska vzdrževalna dela na čistilnih napravah.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SPODNJE SAVE
Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče
kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica je za projekt pridobila
evropska nepovratna sredstva. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v
vodni sektor. V prvi polovici leta 2022 se je izvedlo kanalizacijo na Bohorski ulici, na Ribnikih in
delno na območju NHM (Zelena Pika in Valjčni mlin) ter na Planinski cesti (poslovna cona
INES). V drugi polovici leta se bo z investicijo nadaljevalo.
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KANALIZACIJA IN ČN LOKA
Sredstva so namenjena za pričetek gradnje kanalizacije in ČN v Loki pri Zidanem Mostu.
Občina Sevnica bo projekt prijavila na Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni
prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju
ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in
čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«
KANALIZACIJA PUGELJ II. FAZA
Sredstva so namenjena nadaljevanju izgradnje kanalizacije na območju Pugelj. Sredstva bodo
porabljena v drugi polovici leta.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

52.027 €

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

43.733 €
0€

420801 Investicijski nadzor

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
410000 Subvencioniranje
gospodarskih javnih služb

43.733 €

cen

javnim

podjetjem

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

in

93.565 €

drugim

izvajalcem
93.565 €
12.619 €
12.619 €

OB110-17-0026 ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA SEVNICA
196.170 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

OB110-22-0009 KANALIZACIJA PUGELJ II. FAZA
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
195.420 €
750 €
0€
0€
0€
0€
0€
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15414 Gospodarske javne službe

5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture
(GJI)na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. Med občino Sevnica in JP
Komunala Sevnica je sklenjena pogodba o vodenju katastra GJI.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

5.000 €
5.000 €
8.213 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV
Občina Sevnica na osnovi podpisanega medsebojnega 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 območij glede različnih možnih rešitev čiščenja odpadnih voda.
DRUGI TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in
sofinanciranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Razpis za sofinanciranje je še v teku.
Celotna realizacija na osnovi sklepanja pogodb s fizičnimi osebami bo v drugem polletju.
Sredstva bodo v celoti porabljena.

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev

3.203 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.010 €

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

3.434 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

3.434 €

15501 Urejanje vodotokov

3.434 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog
vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. Realizacija bo v drugem polletju.
UREJANJE VODOTOKOV
Rekonstrukcije in adaptacije
Sredstva so namenjena začetku del za ureditev odvodnje meteorne vode iz zaledja Radne,
projektna dokumentacija je naročena.
Načrti in druga projektna dokumentacija
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Sredstva so namenjenih pripravi projektne dokumentacije za protipoplavne ureditve na struge
Sevnične od Planinske ceste do območja industrijske cone Ines. Vrednost je usklajena s
podpisano pogodbo z izdelovalcem projektne dokumentacije. Dokumentacija je v izdelavi in
postavka bo v celoti namensko porabljena.
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
Sredstva so namenjena obnovi brvi čez Sevnično pri Taborniškem domu. Z izbranim izvajalcem
je sklenjena pogodba za izvedbo del. Sredstva bodo v celoti namensko porabljena.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0€

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

3.434 €
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

3.434 €

OB110-21-0002 OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

1. 0 64 .6 1 0 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
23.808 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
0€

16401 Urbanizem in geodetske storitve

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.
Za potrebe izdelave dodatnih strokovnih podlag in elaboratov, ki so zaradi zahtev in pogojev
nosilcev urejanja prostora v postopkih priprave prostorskih aktov obvezne in omogočajo
nadaljevanje postopkov priprave, je znesek potreben za izvedbo nalog povečan.
V prvem polletju 2022 smo del sredstev s področja URBANIZMA namenili plačilu izdelave
Programa opremljanja za območje stanovanjske pozidave v Krmelju in za delno plačilo izdelave
DGD in PZI dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja za gradnjo Večnamenskega
doma na Malkovcu.
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OB110-07-0074 URBANIZEM
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

0€
0€

16029003 Prostorsko načrtovanje

23.808 €

16405 Strateško načrtovanje

23.808 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OPN OBČINE SEVNICA
V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave
tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili
prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb
OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu,
po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih
pobud.
V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in
z njim podpisana pogodba.
Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih
obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema
sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.
V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in
izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, je bila v novembru 2020 izvedena javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPN.
Zaključek in sprejem tretjih sprememb OPN v skladu s terminskim okvirom priprave načrtujemo
konec leta 2021 ob pogoju, da bodo nosilci urejanja prostora izpolnjevali svoje obveznosti v
zakonsko predpisanih rokih, na kar Občina ne more vplivati. Po sprejemu sprememb OPN
bomo nadaljevali z aktivnostmi za uvedbo novega postopka. Sredstva bodo porabljena v drugi
polovici leta.
Tretje spremembe in dopolnitve OPN Občine Sevnica je občinski svet potrdil v mesecu
februarju 2022. Del sredstev s postavke OPN OBČINE SEVNICA smo porabili za plačilo
obveznosti do izdelovalca, ki so nastale zaradi dodatnih del pri izdelavi dodatnih gradiv,
obrazložitev, sprememb tekstualnega in grafičnega dela OPN in usklajevanj z nosilci urejanja
prostora po javni razgrnitvi in pred izdajo končnih mnenj.
Preostanek sredstev bomo porabili do konca leta, ko bomo pričeli z novim postopkom
sprememb OPN Sevnica.
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD
Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo
stanovanjsko pozidavo.
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za
potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori
funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in
ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr.
lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za
potrebe druženja in preživljanja prostega časa.
Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov:
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine
Sevnica.
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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 izobraževanje. 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 in 2022 se
postopek priprave OPPN nadaljuje do končnega sprejema akta. Sredstva bodo porabljena v
drugi polovici leta 2022.
OPPN ZD IN LEKARNA
Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih
poslovnih površinah oz. prostorih, je Občina Sevnica sprejela spremembe in dopolnitve
prostorskega akta, s katerim je omogočeno nemoteno izvajanje dejavnosti.
Poplačali smo izdelovalca OPPN po potrditvi akta na seji občinskega sveta in predaji
dokumentacije.
OPPN TRŽIŠČE
Sredstva so v proračunski postavki namenjena za pričetek postopka izdelave OPPN za
stanovanjsko pozidavo v Tržišču in infrastrukturnim ureditvam območja. Sredstva bodo
porabljena v drugi polovici leta 2022.

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19.520 €
19.520 €

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

0€
0€

4.288 €
4.288 €
0€
0€
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1603 Komunalna dejavnost

909.312 €

16039001 Oskrba z vodo

608.325 €

16411 Študije o vodooskrbi

10.242 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Odhodki so skladni z nakazili JP
Komunala Sevnica v proračun Občine.
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Investicijski nadzor
Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. Preostala sredstva bodo
porabljena v drugi polovici leta 2022.
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. Preostala sredstva bodo
porabljena v drugi polovici leta 2022.
NOVI VODNI VIRI SEVNICA
Občina Sevnica vseskozi išče nove vodne vira zaradi nemotenega zagotavljanja oskrbe s pitno
vodo. V letu 1999 je bila izvedena in potrjena na občinskem svetu Študija dolgoročne preskrbe
s pitno vodo za občino 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.
Raziskave za nov vodni vir na območju Dolnje Brezovo že potekajo in so v fazi zaključevanja.
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402999 Drugi operativni odhodki

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0003 NOVI VODNI VIRI SEVNICA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

7.117 €
3.125 €
0€
3.125 €
0€
0€
598.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Vzdrževalna dela opravljata PGD Sevnica in
JP Komunala.
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije
Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine
Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno
vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini
Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.
V
letu
2022 se bo nadaljevalo z povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in
adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi. Sredstva bodo porabljena v letu 2022
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 se črpajo skladno s terminskim planom za leto 2022.

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

0€
49.868 €
49.868 €
548.216 €
1.219 €
546.997 €
0€
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16039003 Objekti za rekreacijo

4.666 €

16406 Objekti za rekreacijo

4.666 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OBJEKTI ZA REKREACIJO
Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je
potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo.
Večina investicij je iz naslova participativnega proračuna. Aktivnosti potekajo in bodo izvedene
ter plačane do konca leta 2022.
(Oprema na športnem igrišču na Artu, ureditve sprehajalnih poti ob Savi,
Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu, parkovna oprema na
Razborju...)

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

4.666 €
4.666 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti

296.321 €

16418 Urejanje javnih površin

296.321 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

296.321 €
96.247 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

0€

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.
Občina Sevnica je izvedla javno naročilo za prenovo stanovanja št. 4 na objektu Krmelj 20.
Pogodba je bila podpisana z izvajalcem. Rok za izvedbo del je 15.09.2022.
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OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€
0€

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

96.247 €

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

55.239 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica. Pogodba za vzdrževanje je
sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki upravlja z 143 imi stanovanji Občine Sevnica. Izvajala so
se dela v skladu z letnim načrtom vzdrževanja (zamenjava iztrošenega stavbnega pohištva,
razne sanacije na vodovodnih priključkih, zamenjave iztrošenih talnih oblog, sanacije starejših
objektov in podobno v skladu z Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS št. 69/03, in nadaljnji).
Občina redno izvaja vplačila v rezervni sklad v skladu z 41. členom Stanovanjskega zakona.
Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

55.239 €
41.008 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.
Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

41.008 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
35.243 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

35.243 €

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

35.243 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
RUŠENJE OBJEKTOV
Občina Sevnica je v januarju 2022 izvedla rušitev objekta na naslovu Florjanska 1. Predhodno
je bil za objekte pridobljen PZI -ji za rušitev. V 2. polovici proračunskega leta bodo izdelani
projekti PZI za rušitev dveh objektov v Krmelju in Tržišču.
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.
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OPPN STUDENEC VZHOD-KOMUNALNO OPREMLJANJE
Sredstva so namenjena za začetek komunalnega opremljanja za potencialne novogradnje na
območju OPPN Studenec vzhod.

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV
420400 Priprava zemljišča

23.058 €
23.058 €

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.12.185 €
420401 Novogradnje

12.185 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-22-0010 OPPN STUDENEC VZHOD-KOMUNALNO OPREMLJANJE
420401 Novogradnje

0€
0€

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
41 . 64 5 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč
41.645 €
23029001 Rezerva občine

41.645 €

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

41.645 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega
proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na
lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.
Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč,
večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi
škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti.
Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

409100 Proračunska rezerva

41.645 €
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4004
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

DRUŽBENE
3.714.477 €
32 . 52 3 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

32.523 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

32.523 €

10403 Javna dela

32.523 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na
področju družbenih dejavnosti, in sicer sofinancira 40% plače udeleženca programa javnega
dela ter regres za letni dopust. V primeru zaposlitve invalida, občina sofinancira 5% plače
udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust. Izvajalci javnih del so bili izbrani
na razpisu, ki ga je objavil Zavod za zaposlovanje. V letu 2022 se izvajajo javna dela: Vrtec
Ciciban Sevnica (2 osebi), Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja (1
oseba), Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica (2 osebi), OŠ Krmelj (2 osebi),
Območno združenje Rdečega križa Sevnica (1 oseba), OŠ Ane Gale Sevnica (1 oseba). Občina
sredstva nakazuje na podlagi prejetih zahtevkov s strani izvajalcev javnih del.

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

32.523 €
24 3 €

1702 Primarno zdravstvo

243 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

243 €

17401 Oprema za zdravstvene namene

243 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:
V javno mrežo defibrilatorjev je vključenih 31 defibrilatorjev, katere je potrebno ustrezno
vzdrževati. Skrbeti je potrebno za zamenjavo pretečenih rokov elektrod in baterij ter za ustrezne
omarice. Javna mreža defibrilatorjev je objavljena na spletni strani Občine Sevnica.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

243 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NAKUP DEFIBRILATORJEV
V drugi polovici leta bo razširjena javna mreža defibrilatorjev na Studencu, kjer je trenutna
pokritost z mrežo še nazadostna.
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OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV

0€
0€

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav

1707 Drugi programi na področju zdravstva

0€

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

0€

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO
VARSTVO
0€
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ O UPORABI DEFIBRILATORJEV
Občina Sevnica bo skupaj z Zdravstvenim domom Sevnica pristopila k izvedbi izobraževanj
glede uporabe defibrilatorjev. Izobraževanja so bila načrtovana že v prvi polovici leta, vendar so
bila zaradi covid ukrepov prestavljena na drugo polovico leta.

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

0€

17079002 Mrliško ogledna služba

0€

17420 Mrliško pregledna služba

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
V mesecu decembru 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št.
189/20), s katerim je obveznost plačila opravljanja mrliško pregledne službe prevzela država,
zato bodo sredstva prerazporejena na druge postavke.

402999 Drugi operativni odhodki

0€

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

0€

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
0€

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
69 0 .8 8 6 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

5.490 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5.490 €

18481 SREDSTVA
DEDIŠČINE

ZA

OBNOVO

IN

OHRANJANJE

KULTURNE
5.490 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
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Občina Sevnica je v prvi polovici leta izvedla javni razpis za obnovo kulturnih spomenikov, ki so
bili z odlokom razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena.
Predmet javnega razpisa so bile obnove kozolcev ter kapelic in znamenj. Na razpis se je prijavil
eden vlagatelj, s katerim je bila tudi sklenjena pogodba. Sredstva bodo nakazana na podlagi
zahtevka ob zaključku izvedene investicije.
Ker je na razpis prispela samo ena prijava, je Občina razpis ponovila. Prijave so odprte do
15.7.2022, in sicer so predmet razpisa obnove sakralnih objektov.
UREDITEV BRIVSKO-FRIZERSKEGA SALONA
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 na opremi. V teku so aktivnosti za izvedbo multimedijske
nadgradnje prostora ter vključitev v turistično ponudbo.
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 pogoji ZVKDS-OE
Celje.
UREDITEV GRAJSKEGA POBOČJA
Občina Sevnica ureja grad in okolico gradu po fazah. Občina Sevnica bo dopolnila projektno
dokumentacijo za ureditev grajskega pobočja na vzhodni strani, ki obsega ureditev Lutrovske
kleti z okolico, ureditev oziroma popravilo obzidja, dostopne poti iz Lutrovske kleti do gradu ter
ureditev Čebelarskega doma. Projekt je bil sicer narejen že v letu 2014, vendar ga je bilo
potrebno dopolniti oziroma pripraviti za potrebe razpisa resornega ministrstva za sofinanciranje
trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občine. Na dokončno odločitev
ministrstva glede rezultatov razpisa še vedno čakamo. Na Upravno enoto Sevnica je bila že
vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

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

OB110-22-0011 UREDITEV GRAJSKEGA POBOČJA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€
0€
0€
0€

5.490 €
5.490 €
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18029002 Premična kulturna dediščina

0€

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SREDSTVA ZA DELOVANJE PMB
Občina Sevnica je soustanoviteljica zavoda Posavski muzej Brežice. Na podlagi podpisane
Pogodbe o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2022 bodo sredstva
nakazana v drugi polovici leta, in sicer v skladu s pogodbenimi določili.

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

0€

1803 Programi v kulturi

300.912 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

185.371 €

18401 Knjižnična dejavnost

176.730 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SREDSTVA ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg matične
knjižnice v Sevnici še izposojevališče v Loki pri Zidanem Mostu. Občina kot ustanoviteljica, je
dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene strokovne delavce za
izvajanje dejavnosti, stroške plače vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje
dejavnosti, druge stroške dela zaposlenih ter programske stroške dela - strokovni priročniki in
priročniki za delo. Plače se izplačujejo na podlagi mesečnih zahtevkov po dejanskih stroških.
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in
vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje,
tekoče vzdrževanje). Občina prav tako zagotavlja sredstva za sofinanciranje knjižničnega
gradiva, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega
proračuna. Knjižnica Sevnica mesečno posreduje zahtevke po dejanskih stroških, z obveznimi
prilogami (računi).

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
116.274 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18404 Posavska potujoča knjižnica

60.456 €
8.641 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.
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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.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
5.707 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.934 €

18039002 Umetniški programi

92.428 €

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

92.428 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KULTURA - JZ KŠTM -ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM, zato je dolžna zagotavljati sredstva za plače
delavcev, ki so zaposleni na zavodu. Sredstva za plače Občina izplačuje po dejanskih stroških.
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. V tej postavki so zajeta tudi vsa
tekoča in nujna vzdrževalna dela ter sorazmerni stroški uprave. Stroški uprave zajemajo stroške
izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru občinskih prireditev
in prireditev večjega pomena za Sevnico ter stroške uprave (nakup in vzdrževanje osnovnih
sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve...).
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KŠTM SEVNICA NA PODROČJU KULTURE
V letošnjem letu je na gradu Sevnica predviden odkup naprave za razvlaževanje, sanacija
opornih zidov v Grajskem vinogradu, nakup stolov za izvedbo Grajskih porok, obnova vhodnih
vrat na gradu, nakup novega projektorja, stolov za zaoderje in reflektorjev. Dokončna realizacija
plana investicijskega vzdrževanja bo izvedena v drugi polovici leta.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
46.008 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

43.989 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE
2.430 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

2.430 €
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18039003 Ljubiteljska kultura
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

16.113 €
4.676 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
PROGRAMI OI JSKD SEVNICA
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Sevnica, Občina Sevnica na podlagi
sklenjene pogodbe zagotavlja sredstva za organizacijo občinskih in medobčinskih prireditev na
območju občine Sevnica. Sredstva se izplačujejo na podlagi izstavljenega zahtevka s strani OI
JSKD Sevnica, po izvedenih programih in dejanskih stroških.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

4.676 €
11.437 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti, območni izpostavi Sevnica, Občina Sevnica na podlagi
sklenjene pogodbe zagotavlja sredstva za delovanje. Občina po pogodbi izvajalcu nakazuje
sredstva na podlagi mesečnega zahtevka in priloženih računov.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Občina je v začetku meseca marca objavila javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2022. Prijave so se zbirale do
začetka meseca aprila. Na razpis je prispelo 27 vlog. Komisija, imenovana s strani župana, je
vloge odprla, pregledala, izvajalce pozvala k dopolnitvam, vloge ocenila, nato pa je strokovna
služba občinske uprave pripravila sklepe. Po preteku pritožbenih rokov, je Občina s 25-imi
izvajalci sklenila pogodbe. Prva polovica sredstev je bila društvom nakazana v začetku meseca
julija.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

11.000 €
437 €

18039005 Drugi programi v kulturi

7.000 €

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Porabljena so bila za nakup računalnikov
in tiskalnika za delo zaposlenih.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

7.000 €
7.000 €
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1804 Podpora posebnim skupinam

7.000 €

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.000 €

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

7.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Občina Sevnica je v mesecu januarju objavila javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in
programov veteranskih organizacij v letu 2022. Prijavitelji so lahko oddali vloge do konca
meseca februarja. Komisija, imenovana s strani župana, je vloge odprla, pregledala in ocenila.
Strokovna služba občinske uprave je izdala sklepe. S 5-timi prijavitelji so bile sklenjene
pogodbe, sredstva so bila nakazana v mesecu maju.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

377.483 €

18059001 Programi športa

307.441 €

18420 Transferi za športne dejavnosti

291.123 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
JAVNI RAZPIS - ŠPORT
Občina Sevnica je v mesecu januarju objavila javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa. Javni razpis je bil objavljen en mesec, prispelo je 32 vlog. Komisija,
imenovana s strani župana, je vloge odprla, pregledala, vlagatelje pozvala k dopolnitvam ter
ocenila vloge. Strokovna služba občinske uprave je izdala odločbe. Sklenjenih je bilo 30
pogodb. Prvi del nakazila je bil izveden v mesecu aprilu.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotavljati sredstva za
plače delavcev, ki so zaposleni na zavodu, in sicer po dejanskih mesečnih stroških.
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM na športnem področju upravlja z objekti, ki so v lasti Občine, in sicer s Športno
dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, skate parkom in bazenom. Za vse omenjene
objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno
energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. V tej postavki so zajeta
tudi vsa tekoča in nujna vzdrževalna dela ter sorazmerni stroški uprave. Stroški uprave
zajemajo stroške izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v okviru
občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico ter stroške uprave (nakup in
vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve...).
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KŠTM SEVNICA NA PODROČJU ŠPORTA
Za leto 2022 je predviden nakup prireditvenih stolov za Športni dom Sevnica ter obnova
oziroma nadgradnja nadzornih kamer v Športnem domu Sevnica in Športni dvorani Sevnica ter
zamenjava poda v Šporni dvorani Sevnica, ki je bil že izveden.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

75.560 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
40.656 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

69.352 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA
105.554 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

105.554 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
9.754 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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
Sredstva so namenjena za stabilizacijo terena, ki obsega I. fazo sanacije plazu ter za izdelavo
popisa del za geotehnični načrt sanacije. Izvedba sanacije je predvidena do konca letošnjega
leta.
NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAVE
Občina bo nadaljevala z nadgradnjo opremljanja igrišč s športno-rekreativno opremo.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme poskuša slediti potrebam,
ki nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini
Sevnica. Pri tem se upoštevajo cilji in izvedbeni načrt iz Strategije športa 2020-2029 (manjše
ureditve investicijskega značaja v notranjih športnih objektih, ureditve športnih igrišč, športnih
parkov).
V prvi polovici leta je bila postavljena hiška za igralce ob športnem igrišču v Loki pri Zidanem
Mostu; dobavljene so bile nove table za košarko na igrišču na Bregu; zamenjani sta bili mreži
na rokometnih golih na Orehovem; nabavljen je bil kovinski mrežni zaboj s pokrovom za
spravilo teniških rekvizitov na igrišču v Florjanski ulici. V teku je montaža manjkajočih/ukradenih
inox prečk na zunanjih fitnes napravah v parku Sevnica; generalno vzdrževanje in dodajanje
polnila na igrišču z umetno travo na Drožanjski cesti; preureditev asfaltnega teniškega igrišča v
Loki v teniško igrišče z umetno travo; ureditev balinišča v Športnem parku Krmelj ter zamenjava
umetne trave na nogometnem igrišču v Tržišču.
V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bo v drugi polovici leta 2022 postavljena ograja
za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu ter otroška igrala na Telčah. V prvi polovici leta pa so
bili že postavljeni košarkaški koši na športnem igrišču na Češnjicah ter postavljene zunanje
fitnes naprave ob igrišču v Tržišču.
UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM
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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.
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 teku je priprava projektne dokumentacije za
umestitev atletske steze in ostalih športnih površin v Športnem parku Krmelj, katerim bo občina
sledila v naslednjih letih.
PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ
Občina Sevnica s postavitvijo balvanske plezalne stene v Osnovni šoli Boštanj želi vplivati na
kakovostni razvoj tekmovalnega in rekreativnega športa ter povečati kakovost javno dostopnih
športnih površin v občini Sevnica. Vrednost predvidene investicije je 50.000 EUR. Občina se je
javila na Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih
centrov in plezalnih sten v letu 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport in bila uspešna, saj bo projekt sofinanciran s strani ministrstva v višini 20.000 EUR.
Sredstva za sofinanciranje investicije bo ministrstvo izplačalo do konca leta 2022. Plezalna
stena bo izvedena v drugi polovici leta.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€
2.635 €
0€
2.635 €

OB110-16-0037 INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN OBJEKTOV
4.833 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.872 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.962 €

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

OB110-22-0020 PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ
420299 Nakup druge opreme in napeljav

18422 Upravljanje bazena v Sevnici

0€
0€
2.285 €
2.285 €
0€
0€
6.564 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
UPRAVLJANJE BAZENA V SEVNICI
Skladno z novo pogodbo, ki je začela veljati s 1.1.2022, KŠTM Sevnica izvaja upravljanje
bazena v imenu in za račun Občine Sevnica, zato je potrebno, da so vsi stroški in prihodki
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planirani v proračunu Občine Sevnica. To je pomembno z vidika poračuna davka.

402001 Čistilni material in storitve

0€

402099 Drugi splošni material in storitve

0€

402200 Električna energija

53 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

598 €

402203 Voda in komunalne storitve

894 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 Zavarovalne premije za objekte
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

2.951 €
858 €
0€
1.210 €

18059002 Programi za mladino

70.042 €

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

70.042 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
JAVNI RAZPIS - MLADINA
Občina je v mesecu marcu objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter programov za mlade v letu 2022. Prijave na razpis so se zbirale do začetka aprila.
Komisija, imenovana s strani župana, je vloge odprla, pregledala, vlagatelje pozvala k
dopolnitvam ter vloge ocenila. Strokovna služba občinske uprave je nato izdala sklepe. Na
razpis se je prijavilo 14 vlagateljev, pogodbe pa so bile sklenjene s 13-imi vlagatelji. Prvi del
nakazila bodo društva prejela v mesecu juliju.
MLADINA - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotoviti sredstva za plače
delavcev, ki so zaposleni na zavodu. Sredstva so izplačana na podlagi mesečnih zahtevkov po
dejanskih stroških.
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.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
46.119 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

23.923 €
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19 IZOBRAŽEVANJE

2. 5 04 .1 6 9 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.670.417 €

19029001 Vrtci

1.670.417 €

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

40.882 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme in igral. Pogodbe o financiranju investicijsko vzdrževalnih del so bile
sklenjene v mesecu marcu. Dela se v večini primerov opravijo v poletnih mesecih pred
začetkom novega šolskega leta, tako bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
40.882 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19406 Vrtci v občini Sevnica

40.882 €
1.431.033 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE - NAJEMNINA ZA OBJEKT
PANORAMA
Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama, sta podpisala pismo o nameri In sicer, da bosta po
ustrezni preureditvi objeta, prostorov za vrtec, sklenila najemno pogodbo za del objekta (klet,
pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom zagotovitve novih prostorov za
namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Najemnina znaša 6.000,00 EUR/mesec.
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, 55/17 in 18/21), 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 iz prvega odstavka tega člena zagotavlja občina, v kateri imajo
starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno
prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke
tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče
in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca
določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti oblikovana skladno s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter z Zakonom o
vrtcih.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

36.000 €

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.395.033 €
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19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah

91.936 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica

91.936 €
11.254 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Večinoma
rezervacijo starši koristijo v času dopustov. 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 tudi v tem primeru starši plačajo 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.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah

11.254 €
1.169 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Večinoma
rezervacijo starši koristijo v času dopustov. 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 tudi v tem primeru starši plačajo 40 % mesečnega
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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.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

1.169 €
77.746 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje stalnega spremljevalca za
otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oziroma Zapisnika
multidisciplinarnega tima (trenutno 8 spremljevalcev), za zagotavljanje specialnega pedagoga defektologa za potrebe vrtcev v Občini Sevnica, za zagotavljanje dodatne strokovne pomoči na
podlagi Odločbe zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima. Občina
Sevnica sredstva nakazuje na podlagi zahtevka za posamezen mesec.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
77.746 €

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka

1.448 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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%. Občina Sevnica sredstva nakazuje
na podlagi zahtevka, ki ga pripravi Vrtec Mavrica Brežice.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
1.448 €

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni

14.948 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
VRTCI - STROŠKI, KI NISO V CENI
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. V ta sredstva so vključena sredstva za plačilo deleža prispevka
za zaposlovanje invalidov (vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost
izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov - odvisno
od registrirane dejavnosti. Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da ima
zaposleno predpisano število invalidov ali pa plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov), sredstva za izplačilo nagrad dijakom za obvezno opravljanje prakse v vrtcih na
podlagi KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 88/21) in v skladu z okrožnico
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MIZŠ ter sredstva za NUSZ za leto 2022. Sredstva občina nakazuje na podlagi zahtevkov, ki jih
posredujejo vrtci. Trenutno vsi vrtci v občini plačujejo prispevek za zaposlovanje invalidov,
poleg tega je precej dijakov ob koncu šolskega leta opravljala obvezno prakso, zato je tudi
poraba sredstev višja.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
14.948 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

392.749 €

19039001 Osnovno šolstvo

365.435 €

19411 Transferi v osnovne šole

255.013 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
TRANSFERI OŠ
Obveznosti občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa Zakon o lokalni
samoupravi (21. člen) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. in 82.
člen). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov
(stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), drugih materialnih stroškov
šolskega prostora (stroškov varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja,
stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...) ter
stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme. V skladu s Pogodbo o sofinanciranju
dejavnosti Občina Sevnica šolam sofinancira fiksne stroške po dejanski porabi na podlagi
zahtevka, ki ga pripravi osnovna šola. Sredstva za druge materialne stroške pa Občina
osnovnim šolam nakazuje v mesečnih dotacijah (dvanajstinah). Poraba je v prvi polovici leta
nekoliko višja zaradi vse višjih stroškov.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 255.013 €

19413 Investicijski transferi šolam

12.698 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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 so jih podale posamezne osnovne šole, se sredstva namenjajo za
nujna investicijska vzdrževalna dela. Pogodbe o financiranju investicijsko vzdrževalnih del so
bile z osnovnimi šolami sklenjene v mesecu marcu.
Dela se v večini primerov opravijo v poletnih mesecih, pred začetkom novega šolskega leta,
tako da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

12.698 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

12.698 €

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

9.395 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NOVA ŠOLA ANA GALE SEVNICA
V letu 2021 je Občina Sevnica objavila javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo DGD in PZI
83

dokumentacije za novo šolo Ane Gale Sevnica. Izbrani izvajalec je izdelal DGD in PZI
dokumentacijo z vsemi mnenji in pridobil gradbeno dovoljenje. Občina Sevnica je projekt
prijavila tudi na razpis Eko sklada in za potrebe prijave na razpis naročila dodaten elaborat
gradbene fizike in predlog dodatne energetske optimizacije, ki jo narekuje Eko sklad. Občina
Sevnica je konec maja 2022 objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, postopek
izbora izvajalca še poteka. 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 ter s strani EKO sklada v
višini 286.626,00 EUR.
GRADNJA OSNOVNE ŠOLE KRMELJ
Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada
učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez
jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer
energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori
(zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije). Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem
okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v
naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo
21.
Občina Sevnica je je v letu 2021 objavila razpis za izbor projektanta za pripravo DGD in PZI
dokumentacije. Izbrano podjetje Savaprojekt d.o.o. je v mesecu juniju 2022 izdelalo
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložilo na Upravno enoto. V letu 2022 bo
izdelana vsa projektna dokumentacija in pripravljen popis za izbor izvajalca del.
DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA
Občina Sevnica je po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, objavila javno naročilo za izbor
izvajalca gradbenih del. Na podlagi javnega naročila je izbrani izvajalec del podjetje Kostak d.d..
Vrednost del po pogodbi znaša 2.335.745,64 EUR z DDV. Izvajalec je z deli pričel takoj po
zaključku šolskega leta. Rok za zaključek del (kuhinja, vetrolov in upravni prostori) je 30.8.2022,
ostala dela pa v roku 11 mesecev od podpisa pogodbe. Sredstva bodo porabljena v drugi
polovici leta v skladu z izstavljenimi situacijami.
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
Da bi zmanjšali stroške ogrevanja, saj je trenutni energent (utekočinjen naftni plin) cenovno
neugoden, bo naročena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Boštanj in
zamenjavo energenta za ogrevanje. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.
KOTLOVNICA OŠ BLANCA
Prav tako bo za namen zmanjšanja stroškov ogrevanja, naročena projektna dokumentacija za
rekonstrukcijo kotlovnice na OŠ Blanca in zamenjavo energenta za ogrevanje. Sredstva bodo
porabljena v drugi polovici leta.
IGRIŠČE 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
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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. Občina Sevnica bo izvedla razpis za izvajalca del v drugi polovici leta
oz. po predhodni uskladitvi z državo, ki mora začeti projekt izvedbe državne ceste Šentjanž Glino.
IGRIŠČE PRI OŠ SEVNICA
Občina Sevnica je v letu 2021 naročila idejno zasnovo za ureditev oz. rekonstrukcijo igrišča pri
OŠ Sevnica. Predvidena je rekonstrukcija obstoječih športnih površin ob OŠ Sava Kladnika
Sevnica. Umestilo se bo 160 metrsko krožno tekaško stezo in površine za izvajanje ostalih
športnih disciplin – met krogle, skok v daljino, nogometno, košarkaško igrišče in površine za
igrala. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je že oddan na Upravno enoto. Takoj po
pridobitvi gradbenega dovoljenja, bo občina objavila javno naročilo za izbor izvajalca del.
Časovna izvedba je odvisna od ponudbe, terminskega plana izvajalca in dobavnih rokov.
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OB110-19-0039 NOVA ŠOLA ANA GALE

9.395 €

402999 Drugi operativni odhodki

0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA

9.395 €
0€
0€
0€

402999 Drugi operativni odhodki

0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-21-0041 REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-21-0046 REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

0€
0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

OB110-22-0002 KOTLOVNICA OŠ BLANCA
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-22-0003 IGRIŠČE PRI OŠ SEVNICA

0€
0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

19417 Varstvo vozačev

15.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Višina urne postavke je s šolami dogovorjena s Pogodbo o sofinanciranju
dejavnosti. Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto). Sredstva
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osnovnim šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola pripravi na podlagi
dejansko izplačanih sredstev za varstvo vozačev v posameznem mesecu.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve15.625

19418 Šolska tekmovanja

€

11.617 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
ŠOLSKA TEKMOVANJA
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. Ob
koncu šolskega leta je tekmovanj več, zato je tudi poraba sredstev večja.

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

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del

11.617 €
57.483 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DODATNE DEJAVNOSTI - SREDSTVA ZA PLAČE - OBČINSKI DEL
Občina Sevnica šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo toplih malic in
kosil za osnovnošolce. Pri določanju deleža delavca, se upošteva kriterij: za tople malice: 40 %
normativa kuharja, ki ga prizna ministrstvo za pripravo malic; za kosila: 40 % normativa kuharja
za kosila otrok (100 kosil/dan /kuharja). Delež kuharja je odvisen od števila učencev in števila
kosil. Sredstva Občina nakazuje Osnovnim šolam na podlagi zahtevka, ki ga pripravi Osnovna
šola na podlagi dejansko izplačanih plač.

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

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ

57.483 €
3.161 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KŠTM - DVORANA PRI OŠ
Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane
Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.

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

3.161 €

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah443 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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,
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v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v šole oziroma zavode, uredijo medsebojna razmerja s
posebno pogodbo. Skladno z zakonodajo Občina Sevnica zagotavlja del sredstev za delovanje
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (3 učenci) in OŠ Glazija Celje (3 učenci). Stroški so izračunani
glede na stroške šol v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem
šolskem letu. OŠ Glazija zahtevek izstavi vsak mesec, Občini Krško pa sredstva povrnemo v
enkratnem znesku, po izstavitvi zahtevka.

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

443 €

19039002 Glasbeno šolstvo

27.314 €

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

27.314 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja dolžna glasbeni šoli zagotavljati sredstva za stalne (fiksne) materialne
stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), 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. Sredstva se Glasbeni šoli Sevnica nakazujejo skladno s pogodbo na
osnovi dejanskih stroškov. Poraba sredstev za prvo polovico leta je višja od 50% zaradi večjih
fiksnih stroškov.

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

27.314 €

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
INVESTICIJSKI TRANSFER - GLASBENA ŠOLA SEVNICA
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objekta in opreme Glasbene šole
Sevnica. Glasbena šola bo investicijska dela izvedla med počitnicami, zato sredstva še niso
porabljena.

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

0€
0€

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1906 Pomoči šolajočim

441.003 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

441.003 €

19430 Transferi
izobraževanja

posameznikom

na

področju

osnovnošolskega
441.003 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
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. Učencem 1. razreda je
dolžna organizirati brezplačne prevoze ne glede na oddaljenost prebivališča od šole, v ostalih
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razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je
ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega
okoliša v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim
pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do
brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni
tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli,
osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Na podlagi javnega naročila za opravljanje
šolskih prevozov na 18 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotavljati 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 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 tudi sredstva za
sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in OŠ
Glazija Celje. Sredstva v višini 21.000 EUR so namenjena tudi za izvajanje dejavnosti šol v
času pouka. Občina sredstva nakazuje na podlagi prejetih zahtevkov s strani izvajalcev
prevozov otrok 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 učencev v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se šole v naravi
dejansko udeležijo. Subvencija na učenca v letu 2022 znaša 90 EUR/učenca. Občina sredstva
nakazuje na podlagi s strani šole prejetega zahtevka in poročila. Sredstva so bila nakazana
šolam, ki so se šole v naravi že udeležila in tudi posredovale zahtevek.
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. Občina sredstva nakazuje na podlagi prejetih zahtevkov in priloženih dokazil.
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411900 Regresiranje prevozov v šolo

420.284 €

411902 Doplačila za šolo v naravi

3.330 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.023 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
14.366 €

20 SOCIALNO VARSTVO

48 6 .6 5 6 €

2002 Varstvo otrok in družine

20.800 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.800 €

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

20.800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK
Občina Sevnica staršem ob rojstvu otrok iz proračuna namenja enkratno denarno pomoč za
novorojenčke. Ta v letu 2022 znaša 400 EUR in se dodeli na podlagi Pravilnika o enkratni
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19). V prvi polovici leta je bilo
izdanih 54 pozitivnih odločb za dodelitev te denarne pomoči.

411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20.800 €
465.856 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

6.177 €

20401 Socialni transferi posameznikom

6.177 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUŽINSKI POMOČNIK
S 1.1.2021 je v veljavo stopil Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
ki določa, da s 1.1.2021 financiranje družinskega pomočnika iz občin preide na Republiko
Slovenijo, zaradi česar občine ne sodelujejo več v postopku odločanja o pravici do izbere
družinskega pomočnika. V letu 2021 je na podlagi določb zakona financiranje družinskega
pomočnika še izvajala občina stalnega prebivališča invalidne osebe v breme RS. Ministrstvo bo
povrnilo občini vsa sredstva, ki jih je izplačala v breme RS v letu 2021, do konca leta 2022.
Občina je morala v januarju 2022 poravnati še obveznost za mesec december 2021, v višini
6.177 EUR.

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

6.177 €
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20049003 Socialno varstvo starih

392.959 €

20410 Center za socialno delo Sevnica

32.150 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
SREDSTVA ZA PLAČE - SOPOTNIKI
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, ki bo zavodu nakazana v dveh delih v drugi polovici letošnjega
leta.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
1.790 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

30.361 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva
starejših
360.809 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu, se iz proračuna občine financirajo
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v
celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev
oziroma občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za oprostitev
plačila storitve odloči pristojni Center za socialno delo. Merila za določanje oprostitev pri plačilu
socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o merilih za
določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
POMOČ NA DOMU - NEPOSREDNA SOCIALNA OSKRBA
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo Pomoč
na domu. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Uporabnikom je
nudena gospodinjska 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. Občina Sevnica sredstva za Pomoč na domu Centru za socialno
delo Sevnica nakazuje mesečno na podlagi prejetega zahtevka.
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411909 Regresiranje oskrbe v domovih

222.940 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

137.869 €

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

51.220 €

20411 Socialni transferi

51.220 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI
Upravičenci do prejema občinske enkratne denarne pomoči so tisti občani, ki imajo prijavljeno
stalno bivališče v Občini Sevnica in v Občini Sevnica tudi dejansko tudi stalno prebivajo ter
zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Osnova za dodelitev denarne socialne pomoči je
Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica. Obravnavane so
bile vse vloge prejete v tem obdobju in skladno s Pravilnikom je bila prosilcem dodeljena
enkratna občinska denarna pomoč. Občina je v prvi polovici leta prejela več vlog, kot lansko leto
v istem času.
POGREBNI STROŠKI
Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 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 oziroma ti teh
stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov pogreba se pred plačilom iz
proračuna občine, poišče vse druge zakonske možnosti za plačilo pogreba.
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 zagotavlja občinski proračun, vendar
na podlagi zahtevka država po zaključku koledarskega leta v celoti povrne sredstva.

402999 Drugi operativni odhodki

0€

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20.374 €

411920 Subvencioniranje stanarin

30.846 €
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20403 Sofinanciranje programov društev

15.500 €
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
JAVNI RAZPIS - SOCIALA
Občina Sevnica je v mesecu marcu objavila javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Javni razpis je bil objavljen en
mesec, prispelo je 35 vlog. Komisija, imenovana s strani župana, je vloge odprla, pregledala,
izvajalce pozvala k dopolnitvam ter vloge ocenila. Strokovna služba občinske uprave je nato
izdala sklepe. Z vsemi prijavitelji so bile sklenjene pogodbe. Prvi del nakazila je bil izveden v
mesecu juliju.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20404 Dejavnost Rdečega križa

0€
13.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
OZRK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu je Občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in njegove
specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja. 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 združenju sredstva nakazuje v mesečnih dotacijah po dvanajstinah od
pogodbene vrednosti.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

13.500 €
2.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
PROGRAM ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA
V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje
''Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom'', ki je edina namestitvena
oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva predvsem potrebe
uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki so doživele izkušnjo
nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program zavetišča je s strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciran kot večletni
program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20 % sofinanciranje zagotovljeno iz
drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). Zato CSD Posavje vsako leto zaprosi
posavske občine za sofinanciranje. Sredstva za leto 2022 so bila zavetišču že nakazana.

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

2.000 €
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4005
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

GOSPODARSKE
236.871 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 39 . 76 8 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

33.942 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

15.939 €

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

15.939 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata
to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa priglašena shema pomoči skupinskih
izjem, ki je bila v preteklem letu podaljšana do 31.12.2022. V pravilniku so določeni pogoji,
načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Sevnica. Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s pravilnikom, namenja za naslednja podukrepa:
 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, kjer se krijejo stroški nakupa kmetijske mehanizacije
do njene tržne vrednosti in stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij ter
 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, kjer se krijejo stroški izdelave načrta ureditve
kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne
agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški
nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili
do 14. februarja 2022, naložbo pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 30.
septembra letošnjega leta.
V okviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo razpisanih 20.000,00 EUR,
dodeljenih pa 25.485 EUR na podlagi sklepa komisije, ki je prosta sredstva iz podukrepa
Urejanje, ukrepa Komasacija in Dopolnilna dejavnost prerazporedila na poukrep Posodabljanje.
Na razpis se je prijavilo 34 vlagateljev. Razpisna sredstva so se razdelila med 33 vlagateljev (1
vloga se zavrže, ker gre za nakup gozdarske opreme). Delež sofinanciranja glede na
upravičene stroške, ki znašajo 228.413,07 EUR, kar je za 79.600 EUR manj kot preteklo leto.
Delež sofinanciranja znaša 10,53% oz. 14,75% za 4 vlagatelje, ki imajo status mladega kmeta.
V okviru ukrepa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je bilo razpisanih 20.000 EUR, prijavilo
se je 17 vlagateljev. Sredstva so se dodelila 16 vlagateljem (1 vloga se zavrže, ker je vlagatelj
podal odstop) v skupni višini 19.694,51 EUR oz. maksimalni višini sofinanciranja 50% oz. 70%
za mlade kmete (1 vlagatelj). Znesek upravičenih stroškov (z upoštevanjem limita določenega
na podlagi težavnostnih stopenj in velikosti urejevalne kmetijske površine) znaša 37.913,81
EUR, kar je za 16.000 EUR manj kot preteklo leto.
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Do 30.06.2022 so vlagatelji v okviru podukrepov Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
Urejanje kmetijskih zemljišč dostavili dokazila in dobili izplačana sredstva v višini 15.939,12
EUR. Sredstva so bila izplačana 17 vlagateljem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJE

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

15.939 €
15.939 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 0 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata
to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na
Ministrstvo za finance pa priglašena shema pomoči "de minimis", kateri je bilo s strani evropske
komisije samodejno podaljšano obdobje trajanja do 31.12.2023. V pravilniku so določeni pogoji,
načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Sevnica.
Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s pravilnikom, 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.
Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili
do 14. februarja 2022, aktivnost pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 30.
septembra letošnjega leta. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 13.000,00 EUR, prijavil se je 1
vlagatelj in dobil v celoti odobrena sredstva na podlagi predloženih dokazil o planiranih
upravičenih stroških.
Do 30.06.2022 vlagatelju dodeljena sredstva še niso bila izplačana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

0€
0€
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu

18.003 €
4.761 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402799 Druge odškodnine in kazni
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
namenjamo dotacijo oškodovancem zemljišč za območje 4,7 ha ter na osnovi Pogodbe o
varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem pa se namenja dotacija
oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč. 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, da
gospodarijo v skladu z naravovarstvenimi smernicami. Sredstva so bila izplačana lastnikom
kmetijskih zemljišč v mesecu maju v bruto bruto znesku 4.761,10 EUR.

402799 Druge odškodnine in kazni

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva

4.761 €
314 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata
to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020. V
pravilniku so določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Razpoložljiva sredstva so
namenjena delovanju kmetijskih društev, 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, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
izdelave publikacij o delovanju društev, stroške izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih
(obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno). Ker društva predstavljajo temelj za
izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno spodbujati pri delovanju ter s
tem dolgoročno dvigniti kakovost življenja na podeželju.
Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili
do 14. februarja 2022, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 30.
septembra letošnjega leta. V okviru ukrepa Delovanje društev je bilo razpisanih 6.000,00 EUR.
Z upoštevanjem meril in kriterijev iz razpisa, se sofinanciranje deli na variabilni in fiksni del, pri
čemer se variabilni del v višini 4.000,00 EUR določi glede na število članov v posameznem
društvu (vrednost točke 32,00 EUR), fiksni del v višini 2.000,00 EUR pa glede na število
prispelih prijav (znesek na društvo 153,84 EUR). V letu 2022 je dodeljenih 5.999,92 EUR 13
vlagateljem.
Do 30.06.2022 so bila sredstva izplačana 1 vlagatelju v višini 313,84 EUR.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

314 €
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11408 Razvoj podeželja

6.276 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Izvedla se bo postavitev različnih turističnih tabel po Občini Sevnica. Realizacija sledi v drugi
polovici leta.
KONTO 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago
ČLANARINA LAS POSAVJE ZA CLLD SREDSTVA (TEKOČI TRANSFERI V JAVNE
ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE)
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«. Navedena sredstva so bila dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne
akcijske skupine za sredstva »leader« v znesku 4.229,91 EUR.
TRŽNICA SEVNICA
KONTO 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva se namenjajo za čiščenje javnih sanitarij. Poraba sredstev do polletja je bila 1.868,48
EUR, ostala poraba sredstev sledi v drugi polovici leta.
LOKALNO JE POVEZOVALNO
KONTO 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
KONTO 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
LAS Posavje je razpisal še zadnji razpis v tem programskem obdobju iz Evropskega
kmetijskega sklada iz naslova CLLD sredstev, kamor se bo Občina Sevnica prijavila s
projektom.
NAMAKANJE
KONTO 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
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 se v letošnjem letu izvede idejna zasnova, ki bo 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. Na območju Kompolja je bila
izvedena analiza vode v znesku 177,65 EUR, sledila je analiza testiranja vodnjaka na Kompolju,
sledi hidro geološko poročilo in anketa lastnikom in najemnikom območja, kjer se bodo
pokazale usmeritve za naprej in odločitve o uvedbi velikega namakalnega sistema.
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
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402099 Drugi splošni material in storitve
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0€
4.230 €

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

1.868 €

402999 Drugi operativni odhodki

1.868 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS

0€

420801 Investicijski nadzor

OB110-21-0026 LOKALNO JE POVEZOVALNO

0€
0€

402999 Drugi operativni odhodki

0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

OB110-21-0047 NAMAKANJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

178 €
178 €
180 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Sredstva so v okviru ukrepa Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja namenjena
kmetom, s ciljem zagotavljanja višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v
kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izvajalec storitev je ustrezno registrirana pravna ali fizična
oseba. Javno naročilo za izvedbo izobraževanj je bilo v letošnjem letu že izvedeno. Ponudbo je
oddal 1 vlagatelj, ki bo izobraževanje na dveh delavnicah izvedel do konca meseca oktobra
2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu (društva)
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata
to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance pa priglašena
shema pomoči skupinskih izjem in pomoči "de minimis", kateri je bilo s strani evropske komisije
samodejno podaljšano obdobje trajanja do 31.12.2023. V pravilniku so določeni pogoji, način in
postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica.
Sredstva so v okviru ukrepa Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja namenjena registriranim stanovskim in interesnim
združenjem, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali
regije in območja Slovenije in izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
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dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili
do 14. februarja 2022, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila do 30. septembra
letošnjega leta. V okviru ukrepa Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja je bilo razpisanih in dodeljenih
6.000,00 EUR. 13 vlagateljem so bila dodeljena sredstva v višini 83,34% upravičenih stroškov,
ki so znašala 7.199,14 EUR.
Do 30.6.2022 so bila sredstva izplačana 1 društvu v višini 179,81 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 0 €
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

0€
180 €
180 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
6.472 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
Z letom 2015 se je pričelo novo petletno programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi Uredb komisije (EU) št. 702/2014 in 1407/2013, ki urejata
to področje, je bil v letu 2015 na Občinskem svetu sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za programsko obdobje 2015 - 2020, na
Ministrstvo za finance pa priglašena shema "de minimis" pomoči, kateri je bilo s strani evropske
komisije samodejno podaljšano obdobje trajanja do 31.12.2023. V pravilniku so določeni pogoji,
način in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Sevnica.
Občina Sevnica navedena sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, skladno s
pravilnikom, nameni prijaviteljem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z
nekmetijskimi dejavnostmi in na javni razpis prijavijo stroške nakupa opreme in naprav za
dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Sredstva za ukrep so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko
prijavili do 14. februarja 2022, naložbo pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 30.
septembra letošnjega leta.
V okviru ukrepa je bilo razpisanih 10.000,00 EUR, prijavila sta se 2 vlagatelja, ki sta dobila
sofinanciran delež upravičenih stroškov (12.944,68 EUR) v maksimalni višini 50% in skupni
višini 6.472,35 EUR. Do 30.6.2022 sta oba vlagatelja podala zahtevek za izplačilo celotnih
dodeljenih sredstev.
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Na ukrepu so ostala neporabljena sredstva v višini 3.527,00 EUR, ki so se skladno s sklepom
komisije prerazporedila na ukrep Naložbe - podukrep Posodabljanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.
6.472 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.472 €

11029003 Zemljiške operacije

0€

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili
do 14. februarja 2022, aktivnosti pa morajo izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do 30.
septembra 2022. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 2.000,00 EUR in dodeljenih 346,85 EUR 1
vlagatelju v maksimalnem deležu sofinanciranja 100%. Preostala prosta sredstva v višini
1.653,00 EUR so se skladno s sklepom komisije prerazporedila na podukrep Posodabljanje.
Do 30.6.2022 vlagatelj ni podal zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-16-0015 - KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

0€
0€

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.825 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.825 €

11406 Zapuščene živali

5.825 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402999 Drugi operativni odhodki
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 je zagotovila najemnino za
2,5 boksa. Za najem boksov in oskrbe za zapuščene živali je bil za ta namen izbran izvajalec, ki
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je na podlagi razpisa pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč.







V prvem polletju 2022 je bilo v Zavetišče za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 73
živali (14 psov in 59 mačk) iz občine Sevnica:
od tega sta bila oddana novemu lastniku 2 psa in 7 mačk,
evtanaziranih, zaradi bolezni/poškodb, je bilo 5 mačk,
12 psov so vrnili znanemu lastniku,
poginilo je 13 mačk,
v naravo je bilo vrnjenih 17 mačk.
Trenutno imajo v oskrbi še 17 mačk, ki so bile pripeljane v zavetišče v prvem polletju.
Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih sredstev namenja skrbi za
zapuščene živali, in sicer preko pogodbe z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Občina Sevnica že vrsto let zapored
sofinancira ukrep sterilizacije lastniških mačk, odslej tudi kastracije. S strani občine je
sofinanciranje sterilizacije je 27,00 EUR in sofinanciranje kastracije 18,59 EUR.
Do 30.6.2022 je bilo za namen oskrbe zapuščenih živali in sterilizacije in kastracije lastniških
živali porabljenih 5.825,40 EUR.

5.825 €

402999 Drugi operativni odhodki

12
PRIDOBIVANJE
ENERGETSKIH SUROVIN

IN

DISTRIBUCIJA
14 . 64 0 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
14.640 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

14.640 €

12404 Sončne elektrarne

14.640 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).







Občina Sevnica je pregledala 15 javnih objektov glede možnosti postavitve sončnih elektrarn.
Na osnovi tega pregleda se je Občina Sevnica odločila za izdelavo idejnih projektov na petih
objektih, ki so v lasti Občine Sevnica:
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž (PREDVIDENA
PRIKLOPNA MOČ 70 KW)
Osnovna šola Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj (PREDVIDENA PRIKLOPNA MOČ 65 KW)
Bazen Sevnica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica (PREDVIDENA PRIKLOPNA MOČ 44 KW)
Vrtec Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica (PREDVIDENA PRIKLOPNA
MOČ 80 KW)
Športni dom Sevnica, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica (PREDVIDENA PRIKLOPNA MOČ
100 KW).
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OB110-21-0030 POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

14.640 €
14.640 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
13 . 02 0 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

13.020 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13418 Gradnja cest za poslovne cone

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Konto 420401 Novogradnje in 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna
infrastruktura. Navedena sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

0€

420401 Novogradnje

0€

420801 Investicijski nadzor

0€

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

13029003 Urejanje cestnega prometa

13.020 €

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

10.422 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402399 Drugi prevozni in transportni stroški
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj Sevnica. Prevoz se vrši z mini busom, tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do
petka, razen praznikov, enkrat mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Do 30.6.2022
je bilo za predstavljeni namen porabljenih 10.422,22 EUR.
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402399 Drugi prevozni in transportni stroški

10.422 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
2.598 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek
kohezijskim programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise
CLLD in priprave različnih načrtov in projektnih dokumentacij. 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. Do 30.6.2022 je
bilo na tej postavki porabljenih 2.598,00 EUR.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14 GOSPODARSTVO

2.598 €
2.598 €

14 8 .5 7 3 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

20.494 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.494 €

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

4.086 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402011 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. Postavka bo realizirana v
drugi polovici leta.
KONTO 402399 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. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.
KONTO 413302 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. Postavka bo realizirana v drugi polovici
leta.
KONTO 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
V letu 2015 je bil na Občinskem svetu sprejet prenovljen Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015), s
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katerim so se določili pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. V letu 2018 se je obstoječi pravilnik dopolnil pri ukrepu
spodbujanja zaposlovanja v gospodarstvu v delu, ki se nanaša zaposlovanje starejših po 50.
letu, predvsem invalidov in z novim ukrepom finančnih vzpodbud za lokalne turistične
ponudnike. Sredstva za subvencioniranje pospeševanja promocije podjetij se dodeljujejo na
podlagi priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s pravilom »de minimis«, kateri je bilo s
strani evropske komisije samodejno podaljšano obdobje trajanja do 31.12.2023. Sredstva se
podeljujejo na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 20. maja
2022. Sredstva se dodelijo z namenom sofinanciranja stroškov najetja in postavitve stojnic pri
udeležbi na sejmih ter promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij. V okviru
ukrepa je razpisanih 15.000,00 EUR. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih stroškov lahko
znaša max. 50%. Upravičeni stroški ukrepa morajo nastati v času pred prijavo in sicer od
21.5.2021 do 20.5.2022, tako da mora biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in
plačana. Na razpis se je prijavilo 1 podjetje. Vloga je trenutno v fazi reševanja pred izdajo
končnega sklepa, ki bo poslan vlagatelju v roku 30 dni od popolnosti prijav prispelih na razpis,
izplačilo sredstev pa bo predvidoma v mesecu septembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ.
KONTO 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
V letu 2015 je bil na Občinskem svetu sprejet prenovljen Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015), s
katerim so se določili pogoji, način in postopek pri dodeljevanju pomoči za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. V letu 2018 se je obstoječi pravilnik dopolnil pri ukrepu
spodbujanja zaposlovanja v gospodarstvu v delu, ki se nanaša zaposlovanje starejših po 50.
letu, predvsem invalidov in z novim ukrepom finančnih vzpodbud za lokalne turistične
ponudnike. Sredstva za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij se dodeljujejo na podlagi priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s pravilom »de
minimis«, kateri je bilo s strani evropske komisije samodejno podaljšano obdobje trajanja do
31.12.2023. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, na katerega so se vlagatelji
lahko prijavili do 20. maja 2022. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup
nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence,
tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja,
razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega
programa. V okviru ukrepa je razpisanih 60.000,00 EUR. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih
stroškov znaša max. 25%, pri čemer višina pomoči na posameznega upravičenca ne sme
presegati 15% od zneska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep. Upravičeni stroški ukrepa
morajo nastati v času pred prijavo in sicer od 21.5.2021 do 20.5.2022, tako da mora biti
aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in plačana. Na razpis se je prijavilo 19 vlagateljev.
Vloge so trenutno v fazi reševanja pred izdajo končnih sklepov, ki bodo poslani vlagateljem v
roku 30 dni od popolnosti vseh prispelih prijav, izplačilo sredstev pa bo predvidoma v mesecu
septembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

KONTO 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE
V letu 2018 so bile na Občinskem svetu sprejete spremembe in dopolnitve obstoječega
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
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Občini Sevnica (Uradni list RS št. 23/2015). Spremembe in dopolnitve so se nanašale
predvsem na ukrep pospeševanja odpiranja novih delovnih mest v smislu zaposlovanja
starejših po 50. letu, predvsem invalidov ter s sprejetjem novega ukrepa finančnih vzpodbud za
lokalne turistične ponudnike. Sredstva za subvencioniranje stroškov izobraževanja za lokalne
turistične ponudnike se dodeljujejo na podlagi priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s
pravilom »de minimis«, kateri je bilo s strani evropske komisije samodejno podaljšano obdobje
trajanja do 31.12.2023. Sredstva se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, na katerega so se
vlagatelji lahko prijavili do 20. maja 2022. Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo v
Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA
GREEN verificiran okoljski znak. Upravičeni stroški so stroški namenjeni izobraževanju
ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenskega turizma (stroški
promocijskih aktivnosti in zunanjih svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji
znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materialnih stroškov, ki nastanejo kot
posledica implementacije znaka). Upravičeni stroški ukrepa morajo nastati v času pred prijavo
in sicer od 21.5.2021 do 20.5.2022, tako da mora biti aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena
in plačana. V okviru ukrepa je razpisanih 7.000,00 EUR. Na razpis se je prijavilo 1 podjetje, ki
mu bo sklep o dodelitvi sredstev poslan v roku 30 dni od popolnosti prijav prispelih na razpis,
sredstva pa bodo izplačana v mesecu septembru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:
OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE.
CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ
KONTO 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V prvi polovici leta je bilo porabljenih 539,25 EUR, ostala poraba sledi v drugi polovici leta. 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 so 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 v
okviru projekta v letu 2022 izvaja informiranje in obveščanje javnosti. Dokončna poraba sledi v
drugi polovici leta.
DIGIVODA
Občina Sevnica je 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 je Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V okviru projekta
se vzpostavljajo aktivnosti, ki spodbujajo varovanje pitne vode, osveščanje, edukacije, zaščito
zajetja pitne vode v Sevnici itd. Občina Sevnica v okviru projekta v letu 2022 izvaja informiranje
in obveščanje javnosti ter nabavo multimedijske opreme. Poraba sledi v drugi polovici leta.
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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
0€

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

712 €

402999 Drugi operativni odhodki

0€

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

0€

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

0€
0€

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

0€

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-17-0031
PONUDNIKE

FINANČNE

VZPODBUDE

ZA

LOKALNE

TURISTIČNE

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

0€

0€
0€
539 €
539 €
2.835 €
2.835 €
0€

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0€

420239 Nakup avdiovizualne opreme

0€

14406 Delovanje RRA

16.408 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 413300, KONTO 413301, KONTO 413302, KONTO 413310 Tekoči transferi v javne
zavode
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
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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 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.

Do 30.6.2022 je bilo RRA Posavje za namene delovanja (plače in izdatki za blago in storitve)
nakazanih 8.977,24 EUR.
KONTO 413300, Tekoči transferi v javne zavode
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.
Do 30.6.2022 je bilo porabljenih 1.695,86 EUR.
KONTO 432300 Investicijski transferi RRA
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
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(konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom). Poraba sledi v drugi polovici leta.
KONTO 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN
DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM
KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV - RRA POSAVJE
RRA Posavje izvaja koordinacijo vodenja projektov za vse posavske občine in sicer od oktobra
2021 do decembra 2023 in spremlja projekte v obdobju od 1. 1. 2024 - 31. 12. 2028, Občine pa
sofinancirajo 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. V prvem polletju je bilo
porabljenih 5.734,99 EUR.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
4.355 €
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev671 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

3.899 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja
52 €

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
1.696 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
1.696 €

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

0€

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

0€

OB110-21-0027 KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA POSAVJE
5.735 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
5.735 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

128.079 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

128.079 €

14420 Turizem

128.079 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco
Sredstva se namenjajo za reprezentanco na področju turizma. Poraba do 30.6.2022 je bila
1.475,00 EUR, ostalo sledi v drugi polovici leta.
KONTO 402902 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.. Poraba sredstev sledi v drugi polovici leta.
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KONTO 402999 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. Do 30.6.2022 so bila porabljena sredstva v znesku 20.851,78 EUR in sicer za
snemanje pesmi nesnovne dediščine, kotizacijo udeležbe na Mednarodnem posvetu LAS,
zasaditev gabrove meje na postajališču za avtodome pod gradom, za objavo članka v Glasu
gospodarstva, za izvedbo ozvočenja na posvetu o lokalni prehrani, za posodobitev novoletne
okrasitve v Sevnici v okviru participativnega proračuna, demontaža armstrong stopa, namestitev
table na rastišču encijana, dobavo in vgradnjo inox držala, izvedbo plakata za pingvina in
manjše druge aktivnosti.
KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
PRAVILNIK - TURIZEM
Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa,
izvedenega skladno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 103/11 in 11/18), ki je bil v letu 2018 spremenjen in
dopolnjen, predvsem v delu, ki se nanaša na kriterije in merila za ocenjevanje turističnih
prireditev. Izvajalci turističnih prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev so društva, združenja
in zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini
Sevnica ter so nosilci prireditve. Sofinancira se izvedba turističnih prireditev, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja ter celotne občine.
Sredstva so se v letošnjem letu dodelila na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih
prireditev v občini Sevnica v letu 2022, na katerega so se vlagatelji lahko prijavili do 8. aprila
2022. Sredstva v višini 13.027,00 EUR so bila odobrena 18 društvom za izvedbo 28 prireditev,
in sicer za 16 prireditev, ki so bila ocenjena kot turistična prireditev, 3 prireditve, ki so bile
ocenjene v sklopu varovanja etnološke dediščine in 7 prireditev, ki so bile ocenjene v sklopu
urejanja turistične infrastrukture in sledenje strategiji turizma, 2 prireditvi pa se zavrneta, ker
izvedba prireditev ne doseže minimalnega praga 15 točk za ocenjevanje. Sredstva bodo
društvom izplačana na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi. Do 30.06.2022 ni bilo izvedenih
izplačil za izvedene prireditve.
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.
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,
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·
Turistično informacijska pisarna Sevnica,
·
Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke,
obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,…).
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
TURIZEM JZ KŠTM - ZA PLAČE
Skladno 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. Do 30.6.2022 je bilo za plače KŠTM nakazanih 52.403,22 EUR.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Skladno 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. Do 30.6.2022 je bilo za dejavnost KŠTM nakazanih
37.377,54 EUR.
KONTO 432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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.
420239 Nakup avdiovizualne opreme
Promocija območja Občine Sevnica je zelo velikega pomena in kvalitetne fotografije so osnovni
pogoj za dobro predstavitev naše občine, zato bi za navedene potrebe nabavili dron. Za nakup
drona smo namenili 2.645,00 EUR. Poraba sledi v drugi polovici leta.
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. Do
30.6.2022 je bilo porabljenih 15.587,86 EUR po naslednjih spodnjih kontih:
KONTO 402999 Drugi operativni odhodki
Sredstva v znesku 3.280,06 EUR so bila porabljena za fotografiranje Tončkovega doma na Lisci
in za beljenje stopnišča ter ureditev protipožarnega tehničnega sistema. .
KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Sredstva v znesku 12.307,80 EUR so bila porabljena za investicijska vzdrževalna dela v objektu
ter montažo nove ograje iz struženih okroglic nad nogometnim igriščem na Lisci.
KONTO 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
Realizacija sledi v drugi polovici leta 2022.
POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME
KONTO 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Občina Sevnica bo v okviru že postavljenih postajališč za avtodome pripravila označitveno turistične table.
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KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA
KONTO 402999 Drugi operativni odhodki
Občina skupaj s KŠTM razvija skupno kolektivno blagovno znamko. Realizacija do 30.6.2022
je bila v znesku 383,25 EUR za stroške avtobusa za namene ogleda dobrih praks s strani
ponudnikov v Savinjski regiji. Ostala poraba sledi v drugi polovici leta.
VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Občina Sevnica želi vzpostaviti izposojo javnih električnih koles in sicer 7 postaj sistema s
terminalom in 33 polnilnih priklopnih mest za skupno 20 električnih koles. V kolikor bo Občina
Sevnica pridobila dodatna sredstva sofinanciranja projekta preko Eko sklada ali katerega
drugega razpisa, bo pristopila k izvedbi.

111

1.475 €

402009 Izdatki za reprezentanco
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

0€
20.852 €

402999 Drugi operativni odhodki
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim
52.403 €
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

37.378 €

420239 Nakup avdiovizualne opreme

0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0€

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 15.588 €
3.280 €

402999 Drugi operativni odhodki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

12.308 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA
0€
0€

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

0€
0€

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-18-0026
PONUDNIKOV

KOLEKTIVNA

BLAGOVNA

ZNAMKA

TURISTIČNIH

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-21-0029 VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

383 €
383 €
0€
0€
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
0 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

0€

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

0€

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
KONTO 420401 Novogradnje, KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptacije IN KONTO
420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna
infrastruktura. Poraba sledi v drugi polovici leta.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0€

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 Ohranjanje
naravnih vrednot

biotske

raznovrstnosti

0€

0€

in

15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

varstvo
0€
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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 v razmerju 50:50. V letu
2016 je bil na Občinskem svetu sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih
ukrepov. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju
z divjadjo in loviščem. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
Upravičenci do sofinanciranja so lovske družine - koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Slovenija za lovišča, ki ležijo na
območju občine Sevnica in nakazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto znaša nad
20 EUR. Razpis za 2 leti skupaj bo izveden v jeseni.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN
0 €

1603 Komunalna dejavnost

0€

16039001 Oskrba z vodo

0€

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH0 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON
Konto 420401 Novogradnje
Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do
poslovnih con, v letošnjem letu in v prihodnjih letih, skupaj z investitorji urejala komunalna javna
infrastruktura. Do polletja na navedeni postavki še niso nastali stroški.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

19 IZOBRAŽEVANJE

0€
0€

20 . 87 1 €

1906 Pomoči šolajočim

20.871 €

19069003 Štipendije

20.871 €

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

20.871 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
KONTO 411799 Druge štipendije
Do 30.6.2022 je bila na kontu drugih štipendij porabljenih sredstev v znesku 20.870,86 EUR.
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V okviru Posavske štipendijske sheme posavske
občine financirajo nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V
šolskem letu 2021/2022 je bila štipendija podeljena dvema kandidatoma, ki se izobražujeta v
tujini za instrumentalno pedagogiko - jazz trobenta ter magistrskega študija saksofona in
komorne glasbe. Za to šolsko leto je mesečna štipendija na posameznika znašala 307,27 EUR,
letna štipendija pa 3.687,24 EUR.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Navedena sredstva se skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Sevnica dodeljujejo 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
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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. Za šolsko leto 2021/2022 so bila za ukrep štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij razpisana sredstva v višini 14.280,00 EUR. Štipendija je bila odobrena 1
prijavitelju, ki je vpisan v program za pridobitev srednješolske strokovne izobrazbe (V. stopnja) kmetijsko - podjetniški tehnik. Štipendist prejema štipendijo v mesečnem znesku 170,00 EUR,
kar letno znaša 2.040,00 EUR. Za šolsko leto 2022/2023 bo razpis izveden v jesenskem času.
ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
Na občinskem svetu je bil sprejet Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v
občini Sevnica. Občina je za šolsko leto 2021/2022 izvedla razpis za 25 štipendij v višini 24.000
EUR in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine Sevnica, in sicer srednje poklicne
ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne poklice so
podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje
delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski
razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tista področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije,
namenjene za podporo deficitarnim poklicem. V šolskem letu 2021/2022 so bila za štipendiranje
deficitarnih poklicev dodeljena sredstva v višini 28.800 EUR za izplačilo 30 štipendij
prijaviteljem, 3 štipendistom je bila vloga za štipendijo zavrnjena, ker so prejemniki drugih
nezdružljivih štipendij. Višina razpisnih sredstev je znašala 24.000 EUR, dodatno so se
zagotovila sredstva v višini 4.800 EUR iz naslova Javnega razpisa za štipendiranje bodočih
prevzemnikov kmetij. Mesečno znaša štipendija na upravičenca 80,00 EUR oz. 960,00
EUR/letno in se izplačuje v času trajanja celotnega šolskega leta 2021/2022. Štipendisti
upravičeni do štipendiranja so vpisani v sledeče programe: strojni tehnik (13 dijakov), elektro
tehnik (4 dijaki), lesarski tehnik (2 dijaka), gastronomski tehnik (1 dijak), avtoserviser (5 dijakov),
oblikovalec kovin – orodjar (2 dijaka), elektrikar (2 dijaka) in inštalater strojnih instalacij (1 dijak).

411799 Druge štipendije

5000 KS BLANCA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

20.871 €

11.098 €
3. 2 35 €

0603 Dejavnost občinske uprave

3.235 €

06039001 Administracija občinske uprave

3.235 €

60001 Administracija - KS Blanca

1.726 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri stroških administracije KS Blanca, smo do polletja poslovnega leta realizirali naslednje
aktivnosti:
-na kontu 402905 so realizirane obveznosti za izplačilo sejnin članom sveta KS Blanca in
nagrade predsedniku za vodenje sveta krajevne skupnosti.

402905 Sejnine udeležencem odborov

1.726 €
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60002 Pisarniški material - KS Blanca

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na kontu 402000 v prvi polovici proračunskega obdobja ne beležimo realizacije.

402000 Pisarniški material in storitve

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

0€
28 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na kontu 402300 so prikazane poravnane obveznosti za gorivo (pogonsko gorivo-kosilnice). V
prvi polovici leta ni bilo potrebno nabaviti kurilno olje za ogrevanje objekta Blanca 24.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

28 €
1.170 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na kontu 402200 so prikazana porabljena sredstva za električno energijo za pisarno KS,
Kulturno dvorano Blanca, KUD France Prešeren Blanca, PGD Blanca, Godba blanški
vinogradniki, AKŽ Blanca in GD Poklek.
Na kontu 402203 so prikazana porabljena sredstva za plačilo vode in okoljske dajatve za sedež
KS.
Na kontu 402204 so prikazana porabljena sredstva za odvoz odpadkov iz KS.
Na kontu 402205 so prikazana porabljena sredstva za naročnino paketa DUO OPTIKA A
(internet s telefonom za odjemno mesto sedež KS in GD Poklek.

402200 Električna energija

747 €

402203 Voda in komunalne storitve

46 €

402204 Odvoz smeti

82 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

296 €
311 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri postavki drugih operativnih odhodkih na kontu 402009 - Izdatki za reprezentanco ne
beležimo realizacije, na kontu 402930 so prikazani stroški provizije UJP-u za storitve izvajanja
plačilnega prometa na poslovnem računu, na kontu 402999 je zajeto plačilo darilo za obisk
starostnice ob jubileju.

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

3€

402999 Drugi operativni odhodki

309 €
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06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,

60007 Upravljanje z premoženjem

0€
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
-konto 402500 - Upravljanje s premoženjem - v prvi polovici proračunskega obdobja ne
beležimo stroškov rednega vzdrževanja objekta Blanca 24.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0€

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
7. 8 62 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

7.862 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest7.862 €
13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

7.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na postavki tekoče vzdrževanje cest so na kontu 402503 tekoče vzdrževanje prikazana
porabljena sredstva za opravljeno zimsko službo v sezoni 2021/2022 v znesku 2.693,36 EUR in
tekoče vzdrževanje javnih poti za katere od 1.1.2022 dalje skrbi upravljavec podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica, skladno s sklenjeno pogodbo, znaša 2.262,19 EUR. 183,00 EUR smo imeli
stroškov s sanacijo plazu in krpanje udarnih jam, ki jih je urgentno opravil Kus Srečko s.p..
30.6.2022 smo poravnali obveznosti v znesku 2.723,65 EUR iz naslova izdelave plombe na JP
Poklek - Tomažev hrib - Priklance.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.862 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri investicijskem vzdrževanju in gradnji cest v prvem polletju nismo porabili planiranih sredstev
za asfaltacije JP.

OB110-21-0015 JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
0€
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na postavki ljubiteljska kultura še ne beležimo realizacije. Donacije, ki jih je s sklepom sprejel
sveta KS na osnovi meril za sofinanciranje društev v KS Blanca, bodo izplačane v začetku
druge polovice proračunskega obdobja.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

0€

18059001 Programi športa

0€

18003 Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovici proračunskega obdobja ne beležimo stroškov iz naslova vlaganj v rekreacijske
površine.

OB110-21-0013 INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS BLANCA
420299 Nakup druge opreme in napeljav

5001 KS BOŠTANJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0€
0€

125.437 €
7. 9 69 €

0603 Dejavnost občinske uprave

7.969 €

06039001 Administracija občinske uprave

7.969 €

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

155 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki pisarniški material:
 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega
materiala potrebnega za opravljanje administrativnih del na krajevni skupnosti in delo sveta
krajevne skupnosti.
 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila uporabljena za nakup cvetja za
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obdaritev starostnikov.

402000 Pisarniški material in storitve

62 €

402099 Drugi splošni material in storitve

93 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

1.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).






Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki energija in komunalne storitve za delovanje:
ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so porabljena za plačilo električne energije za sedež
pisarne v objektu PGD Boštanj.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: sredstva so namenjena za nakup kurilnega olja v
objektu PGD Boštanj za namen ogrevanja pisarne sedeža KS Boštanj.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov
stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za
internetne storitve.
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE: stroškov poštnine za splošno poslovanje ne beležimo,
saj upravno poslovanje krajevnih skupnosti ureja referentka za KS preko aplikacije ODOS
(sistem za upravljanje dokumentov in procesov). Stroški s poštnino, ki bremenijo finančni načrt
KS Boštanj, se nahajajo pri postavki 16055 Oskrba z vodo, saj so vsi stroški poštnine vezani na
pošiljanje položnic vodarine.

402200 Električna energija

472 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

757 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

341 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

0€
6.244 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).







Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki drugi operativni odhodki:
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so porabljena za plačila po podjemni
pogodbi za pravilno delovanje spletne strani krajevne skupnosti in opravljanju administrativnih
del za potrebe vodovoda Boštanj.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: sredstva so bila porabljena za opravljena dela v
krajevni skupnosti - nadomestilo 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.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva
so bila porabljena za stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za račun odprt pri Upravi za
javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za stroške izdelave venca za
mlaj, nakup zastave in pogostitev ob nastopu godbe tiskanje plaket ob podelitvi le-teh
zaslužnim krajanom, pogostitev na slavnostni seji ob prazniku krajevne skupnosti, plačilu za
uporabo spletnega digitalnega potrdila ter drugih manjših storitev in materiala, ki jih v začetku
proračunskega obdobja ni bilo mogoče predvideti (ozvočenje slavnostne seje, nabava rokavic
in vrečk za namen čistilne akcije).
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402902 Plačila po podjemnih pogodbah

3.326 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

1.838 €

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

38 €
1.043 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
93 . 02 4 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

93.024 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
18.160 €

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

18.160 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2021 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:
 zimska služba v sezoni 2021/2022 (pluženje, posipavanje, posipni material;
 Dobava tampona s prevozom Tržišče - Jelovec;
 redna vzdrževalna dela na javnih poteh, ki so d 1.1.2022 v upravljanju JP Komunale Sevnica,
skladno s podpisano pogodbo, kot so obrezovanje vegetacije, čiščenje muld, pregled jaškov in
čiščenje bankin, vzdrževalne dela na odvodnjavanju ceste Log, Cerov breg, postavljanje
prometne signalizacije na JP št. 872541, izvedba odbojnih cestnih ograj na JP Križ ter čiščenje
in pometanje javnih poti.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18.160 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
74.864 €

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

74.864 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V letu 2022 so se poravnali stroški investicijskega vzdrževanja na javni poti Gaberje - Križ.

OB110-22-0017 REKONSTRUKCIJA JP GABERJE KRIŽ
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

74.864 €
74.864 €
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN
24 . 44 3 €

1603 Komunalna dejavnost

24.443 €

16039001 Oskrba z vodo

24.443 €

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

24.443 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).










Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki oskrba z vodo:
ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za kritje stroškov elektrike za delovanje
črpalk na vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.
TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za stroške krmiljenja
vodovodnega sistema preko GPRS-a.
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE: sredstva so bila porabljena za mesečno pošiljanje
položnic za vodo fizičnim osebam in gospodarskim subjektom.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za mesečno
vzdrževanje vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca, odpravi okvar na
sistemu, nabavi natrijevega hipoklorita, zagotovitvi odgovorne osebe za nadzor kakovosti vode
na javnem vodovodu ter za manjša investicijsko vzdrževalna dela.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME: sredstva so bila porabljena za
pripravo in tiskanje mesečnih položnic za vodarino fizičnim osebam s strani podjetja EPPS.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva, ki so namenjena plačilu vodnega povračila za
odvzeto vodo iz vodovodnega vira javnega vodovoda v Boštanju, v letu 2022, še niso
porabljena.
TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB: sredstva so bila
porabljena za pokritje mesečnih stroškov 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.

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

4.929 €
211 €
1.791 €
16.043 €
486 €
0€

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
983 €

OB110-22-0018 GRADNJA VODOVODA BOBEN
420401 Novogradnje

0€
0€
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki ljubiteljska kultura:
 TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM: sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje programov društev, ki so se prijavila na javni razpis, še niso bila
izplačana. Skladno s sklepom sveta KS in podpisanimi pogodbami se sredstva izplačajo
4.7.2022.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

18039005 Drugi programi v kulturi

0€

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Boštanj je v prvem polletju 2022 ne beleži stroškov glede vzdrževanja
večnamenskih objektov na območju KS Boštanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5002 KS KRMELJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0€

15.224 €
8. 5 50 €

0603 Dejavnost občinske uprave

8.550 €

06039001 Administracija občinske uprave

8.550 €

60020 Administracija -KS Krmelj

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Krmelj v prvem polletju 2022 ni koristila sredstev rezerviranih za
administracijo.
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402000 Pisarniški material in storitve

0€

402001 Čistilni material in storitve

0€

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

1.917 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki energija in komunalne storitve:
 ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije in
omrežnine za stavbo - pisarno KS in Kulturni dom Svoboda ter športnega parka.
 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: sredstva so porabljena za nakup kurilnega olja
za ogrevanje dvorane in prostorov sedeža KS.
 VODA IN KOMUNALNE STORITVE: sredstva so bila porabljena za stroške vodarine v stavbi
KS in Kulturnega doma Svoboda.

402200 Električna energija

710 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

981 €

402203 Voda in komunalne storitve

225 €

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

6.633 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).






Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki drugi operativni odhodki:
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE: sredstva še niso bila
koriščena.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: sredstva so porabljena za plačilo sejnin članom sveta
za udeležbo na sejah sveta KS ter za pokrijte stroškov honorarja predsednici za vodenje
krajevne skupnosti na podlagi veljavne zakonodaje
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva
so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet za vodenje
poslovnega računa, odprtega pri Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za kritje stroškov, ki so nastali
med letom, a jih na začetku leta nismo mogli predvideti (izdelava oglasnih panojev, nabava
dežnikov za obdaritev otrok, žalni paketi ter drugi potrošni material, ki smo ga potrebovali pri
organizaciji raznih dogodkov in čistilne akcije).

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 Sejnine udeležencem odborov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

132 €
1.805 €
2€
4.694 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
6. 6 74 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

6.674 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest6.674 €
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

6.674 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:
 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za plačilo pokritje
stroškov zimskega vzdrževanja cest (pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje pločnikov,
čiščenje parkirišč in javnih površin, posipni material) ter letnega rednega vzdrževanja javnih poti
(dobava in vgradnja tampona, obrezovanje vegetacije in čiščenje muld, krpanje udarnih jam s
hladno asfaltno maso na JP 873183.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

6.674 €

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Krmelj je v prvem polletju 2022 na proračunski postavki ljubiteljska kultura
ne beleži porabe sredstev. Društva, ki so se prijavila na razpis, bodo sredstva skladno s
sklepom sveta KS in podpisanimi pogodbami, prejela na svoje transakcijske račune v prvi
polovici julija 2022.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

18039005 Drugi programi v kulturi

0€

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Krmelj v prvem polletju 2022 ni ustvarila stroškov, ki se nanašajo na tekoče
vzdrževanje objektov v upravljanju.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0€
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5003 KS LOKA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

39.826 €
12 . 65 5 €
12.655 €
7.305 €
389 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru konta 402000-pisarniški material in storitve, so zajeti plačani računi za poštne storitve.
V okviru konta 402009 - izdatki za reprezentanco ne beležimo realizacije.
V okviru konta 402099-drugi splošni material in storitve so zajeti stroški za razno trgovsko blago
namenjeno za pogostitev ob delovnih akcijah ter strošek servisiranja gasilnih aparatov.

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

69 €
0€
321 €
3.038 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru konta 402200 - Električna energija so zajeta plačila stroškov električne energije za
naslednje objekte: igrišče Loka, krajevni urad, poslovni prostor KS, večnamenski objekt Razbor.
V okviru konta 402201 - Poraba kuriv in stroškov ogrevanja so zajeta plačilo računov za stroške
ogrevanja Večnamenskega doma Razbor.
V okviru konta 402204 - sredstva so porabljena za plačilo odvoza komunalnih odpadkov iz pred
sedeža KS.
V okviru konta 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta so zajeti plačani računi Telekomu
Slovenije za naročnino za internet in telefonijo SIOL, digitalni dostop ter najem diska.
V okviru konta 402299 ne beležimo realizacije.

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402299 Druge storitve komunikacij in komunale

2.210 €
430 €
33 €
366 €
0€
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60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

3.877 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri drugih operativnih odhodkih v KS so bila do sedaj porabljena sredstva za:
- Konto 402905: plačilo nagrade predsedniku skladno s sklepom sveta KS in sejnin ostalim
članom sveta KS.
- Konto 402930: Na kontu so prikazani realizirani stroški vodenja poslovnega računa krajevne
skupnosti pri UJP.
- Konto 402999: Na kontu drugi operativni odhodki so zajeta plačila računov za izdelavo
razglednic o Loki, nastopa kurentov na pustovanju in plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.

402905 Sejnine udeležencem odborov

2.002 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.871 €

402999 Drugi operativni odhodki

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

4€

s

premoženjem,
5.351 €
5.351 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Sredstva so bila porabljena za adaptacijo sanitarij v Kulturni dvorani Loka ter nabavo led svetilk.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5.351 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
25 . 42 4 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

25.424 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
25.424 €

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

25.424 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Iz predmetne postavke so se pokrili stroški izvedene zimske službe /pluženje, posipavanje,
posipni material/ ter letnega vzdrževanja javnih poti kot so dobava potrebnega gramoza za
vzdrževanje javnih, ureditev makadamske dostopnih poti Račica, asfaltacija javne poti Račica odsek Oder, sanacija bankine na JP 873871, obrezovanje vegetacije, čiščenje muld, pregled
jaškov in čiščenje bankin. S 1.1.2022 je bila podpisana pogodba o upravljanju javnih poti z
vsemi enajstimi krajevnimi skupnostmi, Občino Sevnica in Komunalo d.o.o. Sevnica. V pogodbi
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so natančno definirane naloge, ki jih mora opraviti javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v
sklopu javne gospodarske službe.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

25.424 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN
1. 7 47 €

1603 Komunalna dejavnost

1.747 €

16039001 Oskrba z vodo

1.747 €

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

1.747 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri komunalni dejavnosti-oskrba z (vodovodni sistem Razbor, Čelovnik, Okroglice) so
porabljena sredstva za:
-električno energijo -črpališče Smešnik Joško, Čelovnik 1,
-sredstva za tekoče vzdrževanje objektov za vodooskrbo: za odgovorno osebo pri vodovodih,
vzdrževalna dela na vodovodih, mesečna vzdrževalna dela na vodovodih, nabava raznega
potrošnega materiala za sanacijo okvar, nabava natrijevega hipoklorita, idr.

402200 Električna energija

388 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

1.358 €

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvem polletju poslovnega leta še nismo razdelili sredstev za pomoč delovanjem društev.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

0€

18059001 Programi športa

0€

18031 Šport in prostočasne aktivnosti

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvem polletju leta 2022 še ni bilo potreb po urejanju športnih površin.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5004 KS PRIMOŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0€

1.714 €
38 9 €

0603 Dejavnost občinske uprave

389 €

06039001 Administracija občinske uprave

389 €

60040 Administracija - KS Primož

201 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost je do polletja 2022 ustvarila naslednje stroške administracije:
- V prvem polletju poslovanja nismo porabili planiranih stroškov za pisarniški material in
reprezentanco.
- Na postavki drugi splošni material in storitve smo porabili sredstva za nabavo cvetličnih
aranžmajev.
- Na kontu 402930 so prikazani stroški vodenja računa pri UJP.

402000 Pisarniški material in storitve

0€

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

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

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

200 €
1€
188 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Stroški električne energije nastajajo na sedežu KS-podružnični šoli Primož in prostoru za
rekreacijo v Češnjicah. Stroški vode in komunalne storitve predstavljajo oskrbo pitnika na
igrišču.
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402200 Električna energija

133 €
55 €

402203 Voda in komunalne storitve

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,
0€

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovici ne beležimo stroškov vzdrževanja objekta.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

0€

OB

IZREDNIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0 €
0€

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0 €
70040 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Investicijskega transferja še nismo izvedli.

OB110-21-0042 TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

0€

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
0€

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1. 3 25 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.325 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest1.325 €
13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

1.325 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru te postavke je do polletja 2022 skladno s pogodbo o opravljanju zimske službe
izvajalec Alojz Rak s.p. iz Studenca opravil pluženje in posip krajevnih cest v KS.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.325 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvem polletju ni bilo koriščenih sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih poti.

OB110-22-0016 POSODOBITEV CESTE MALA HUBAJNICA-DOLGE

0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

0€

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvem polletju nismo izplačevali dotacij društvom. Skladno z izvedenim razpisom v letu 2022
se je prijavilo zgolj Kulturno turistično društvo Primož, ki bo dotacijo skladno s sklepom sveta
KS prejelo 1.7.2022.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

0€

18059001 Programi športa

0€

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovici proračunskega leta ne beležimo realizacije.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ
420401 Novogradnje

0€
0€
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5005 KS SEVNICA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

29.122 €
2. 3 93 €

0603 Dejavnost občinske uprave

2.393 €

06039001 Administracija občinske uprave

2.393 €

60050 Administracija -KS Sevnica

2.047 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki administracija KS:
Konto 402905: izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti za seje, ki so bile izvedene do
30.6.2022 ter nagrada predsednici za vodenje krajevne skupnosti. Višina sejnin in nadomestilo
za predsednico je usklajena z veljavno zakonodajo in potrjena na seji sveta KS Sevnica.

402905 Sejnine udeležencem odborov

2.047 €

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

83 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica je imela izdatke z nabavo tonerja in fotokopirnega papirja. .

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

83 €
0€
262 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki drugi operativni odhodki za delo:
 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva
so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje transakcijskega računa odprtega pri Upravi za
javna plačila.
 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: sredstva so bila porabljena za oglaševanje v Grajskih
novicah ter plačilu botrstva za vinsko trto.
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402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

260 €

402999 Drugi operativni odhodki

07
OBRAMBA
DOGODKIH

IN

2€

UKREPI

OB

IZREDNIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5. 0 00 €
5.000 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
5.000 €

70050 Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Transfer se je izvedel 30.6.2022 kot pomoč pri dograditvi garaže PGD Sevnica.

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
9. 7 30 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

9.730 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest9.730 €
13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica9.730 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:
 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za plačilo storitev
izvajalcem pluženja in posipavanja na javnih poteh v krajevni skupnosti za zagotavljanje
prevoznosti cest v zimskem. Del porabljenih sredstev je bil namenjen za utrdite bankin z
nasutjem gramoza. V prvem polletju je zaznati zelo nizko realizacijo na postavki vzdrževanja
javnih poti, saj so bile cene asfalta, ki so bile pridobljene po ponudbi prvega javnega razpisa
previsoke. Občina Sevnica je predlagala ponovni razpis, ki ga je izvedlo podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica. 20.6.2022 je bila podpisana pogodba o prenosu asfalterskih del s strani javnega
podjetja Komunala d.o.o., Občine Sevnica in vseh 11 krajevnih skupnosti. Kot priloga je
priložen cenik izvajalca Asfalti Kovač d.o.o, ki je nekoliko ugodnejši gledano na prvotno
ponudbo. Glede na trenutno situacijo predvidevamo, da so bodo globinske sanacije javnih poti
pričele izvajati proti koncu avgusta 2022. Postopki za oddajo javnih naročil so bili realizirani.
Zastavljene aktivnosti bodo realizirane v drugem polletju proračunskega obdobja.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.730 €
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica v prvem polletju 2022 ni ustvarila stroškov na proračunski postavki
investicijsko vzdrževanje in gradnja cest. Postopki za oddajo javnih naročil so bili realizirani.
Zastavljene aktivnosti bodo realizirane v drugem polletju proračunskega obdobja.

OB110-22-0001 REKONSTRUKCIJE IN NOVOGRADNJE NA JP V KS SEVNICA
0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN
0 €

1603 Komunalna dejavnost

0€

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

0€

16058 Urejanje pokopališč v KS Sevnica

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvem polletju ne beležimo realizacije na postavki urejanje pokopališča.

OB110-21-0033 MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS SEVNICA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

0€
0€

IN

NEVLADNE
12 . 00 0 €

1803 Programi v kulturi

12.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura

12.000 €

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Sevnica je v prvem polletju 2022 realizirala plačila društvom delujočim na
območju KS Sevnica na podlagi ocene komisije, ki je sredstva razdelila skladno s sprejetim
pravilnikom in razpisnimi pogoji. Sklep o sredstvih za delovanje društev je bil že sprejet na redni
seji sveta krajevne skupnosti Sevnica.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

0€

18059001 Programi športa

0€

18052 Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na postavki vzdrževanja športnih objektov in površin ne beležimo realizacije.

OB110-21-0032 VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS SEVNICA
0€

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0€

10.281 €
7. 2 13 €

0603 Dejavnost občinske uprave

7.213 €

06039001 Administracija občinske uprave

7.213 €

60060 Materialni stroški-KS Studenec

510 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2022 porabila sredstva za namen
rezprezentance in sicer za pogostitev članov sveta z gosti.

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

0€
510 €
2.045 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki energija in komunalne storitve:
 ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov električne energije in
omrežnine na odjemnem mestu Gasilskega doma Studenec, krajevnega urada in športnem
igrišču.
 VODA IN KOMUNALNE STORITVE: planirana sredstva so bila porabljena za plačilo vodarine
za dom krajanov Rovišče in bivše pošte.
 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: Sredstva so porabljena za izdatke ogrevanja s
kurilnim oljem.
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402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

945 €
1.000 €
100 €
4.658 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).







Krajevna skupnost Studenec je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na proračunski
postavki drugi operativni odhodki:
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH: sredstva so bila porabljena plačilu za tajniška dela, ki
se jih opravlja za nemoteno poslovanje krajevne skupnosti.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila
predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi veljavne zakonodaje ter sklepov sveta
KS Studenec. S sklepom je tudi potrjeno, da si člani sveta KS Studenec sejnin ne
obračunavajo.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva
so bila porabljena za plačilo provizije za vodenje poslovnega računa krajevne skupnosti Upravi
za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI: Sredstva so bila porabljena za vlivanje estriha s posipom
kvarca v gasilskem domu, plačilo NUSZ prispevka, plačilo sponzorstva vinska trta za leto 2022
ter nabavo blaga za obdaritev otrok.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.109 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

1.838 €

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

2€
1.710 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
76 8 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

768 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest768 €
13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

768 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovici proračunskega leta smo poplačali stroške posipnega materiala zaradi izvajanja
zimske službe. Izvajalec, ki je ceste plužil in posipaval, je račun poslal proti koncu meseca
junija, zato bo le-ta poplačan v mesecu juliju 2022. S 1.1.2022 je bila podpisana pogodba o
upravljanju javnih poti z vsemi enajstimi krajevnimi skupnostmi, Občino Sevnica in Komunalo
d.o.o. Sevnica. V pogodbi so natančno definirane naloge, ki jih mora opraviti javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica v sklopu javne gospodarske službe. Za KS Studenec se je v prvi
polovici izvedlo obrezovanje in čiščenje vegetacije ter čiščenje cestišča JP 595084 Dol.
Režanca.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

768 €

IN

NEVLADNE
2. 3 00 €

1803 Programi v kulturi

2.300 €

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Studenec je 25.5.2022 izvedla denarne transferje delujočim društvom v KS
Studenec skladno z izvedenim javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni
skupnosti Studenec. Vse vloge na prijavo je obravnavala tri članska komisija, razdelitev pa je
potrdil svet KS.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5007 KS ŠENTJANŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

2.300 €
55.139 €
11 . 31 9 €
11.319 €

06039001 Administracija občinske uprave

6.349 €

60070 Administracija - KS Šentjanž

1.281 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru postavke Administracija za KS Šentjanž so prikazani naslednji realizirani načrtovani
stroški:
-kto 402000 stroški za pisarniški material - na kontu so prikazana sredstva za plačilo poštnih
storitev v prvem polletju.
-kto 402009 - na kontu so prikazana porabljena sredstva za plačilo gostinskih storitev pogostitev članov sveta z gosti ob zaključku poslovnega leta 2021.
-kto 402099 - znesek na kontu prikazuje strošek izvedbe novoletne okrasitve, nabave daril ob
zaključku poslovnega leta 2021 in nabavo žalnega aranžmaja.

402000 Pisarniški material in storitve

84 €

402009 Izdatki za reprezentanco

338 €

402099 Drugi splošni material in storitve

859 €

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

1.571 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru postavke Energija in komunalne storitve za KS Šentjanž so prikazani naslednji
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realizirani načrtovani stroški:
-kto 402200 -porabljena in plačana električna energija za prosvetni dom, krajevni urad, sedež
KS in prostore bivše pošte,
-kto 402201 - nabava kurilnega olja,
-kto 402205 -plačilo stroškov telefonski storitev (naročnina, telefonski klici, internet).

402200 Električna energija

359 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

961 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

251 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

3.496 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru drugih operativnih odhodkov smo porabili denarna sredstva za:
-kto 402599 - izvedeno je bilo brušenje in barvanje ograje, plačilo 1. obroka nadomestila z
uporabo stavbnega zemljišča na podlagi odločbe Furs ter pomoč Alojzu Remarju, ki je odstopil
služnost za prestavitev daljnovoda na Velikem Cirniku. Prekopali so travnik, KS pa mu pomaga
z umetnim gnojilom pri vzpostavitvi normalne vegetacije na tem delu zemljišča.
-kto 402902 - predstavlja stroške nagrade za tajniška dela. Za podpis podjemne pogodbe je bil
izdan sklep sveta KS Šentjanž.
- kto 402905 - predstavlja plačila nagrade za vodenje predsedniku krajevne skupnosti skladno z
veljavno zakonodajo in sklepom sveta KS ter izplačilo sejnin članom sveta.
-kto 402930 - plačana provizija UJP-u.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

467 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

806 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

2.220 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

3€

premoženjem,

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

4.971 €
4.971 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okvirju postavke razpolaganja in upravljanja s premoženjem popravilo in barvanje fasade na
objektu Šentjanž 22. Popravila so bila potrebna zaradi poškodb na fasadi objekta, ki jo je
povzročilo neurje s točo.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.971 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
42 . 95 5 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

42.955 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
42.955 €

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

42.955 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri postavki tekoče vzdrževanje cest - KS Šentjanž smo sredstva porabili za poplačilo
obveznosti izvajalcu zimske službe v sezoni 2021/2022, ki je znašala 21.274,10 EUR-ov . Ostali
del porabljenih sredstev se je namenil za ureditev brežine Rovinje - Skoporec, globinsko
sanacijo - priprava za muldo Svrževo-Hribar, asfaltacijo javne poti Zadevno, redno vzdrževanje
javnih poti, ki jih s 1.1.2022 upravlja podjetje Komunala d.o.o. Sevnica (krpanje udarnih jam,
obrezovanje vegetacije in čiščenje javnih poti), montaža varovalne ograje na JP 595471 ob
parceli št. 1220 k.o. Podboršt in izvedba montažne zložbe na JP 873235 Kamenško Kamenica. Na kontu 402999 so prikazana porabljena sredstva za plačilo pripravljavcu popisa
del in izvajanja strokovnega nadzora pri rekonstrukciji ceste Zadevno.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402999 Drugi operativni odhodki

42.528 €
427 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Sredstva na postavki investicijskega vzdrževanje v prvi polovici še niso porabljena.

OB110-22-0019 REKONSTRUKCIJA JP 595443, ODSEK V LESKOVCU
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
0€
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18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE

1803 Programi v kulturi

86 5 €
865 €

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru konta 412000-tekoči transferji nepridobitnim organizacijam v prvi polovici ni bilo izplačil.
1.3.2022 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v KS Šentjanž za leto
2022. Društva so imela možnost, da se na razpis prijavijo do 15.4.2022. Prispele vloge je
obravnavala imenovana komisija. Komisija je razdelila sredstva v znesku 13.490,00 EUR.
Predlog razdelitve je potrdil svet KS na svoji 16. redni seji dne 24.5.2022. Po pridobljenih
podpisanih pogodbah se društvom sredstva izplačajo predvidoma v prvi polovici julija 2022.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0€

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

865 €

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

865 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru postavke-mediji in avdiovizualna kultura smo črpali sredstva za izdajo časopisa
Šentjanški glas.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5008 KS TRŽIŠČE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

865 €

43.295 €
6. 9 23 €

0603 Dejavnost občinske uprave

6.923 €

06039001 Administracija občinske uprave

6.923 €

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

1.885 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na postavki materialni stroški - KS Tržišče je beleženja naslednja realizacija:
-kto 402009 Izdatki za reprezentanco - razne pogostitve ob raznih dogodkih in prazniku KS
Tržišče.
-kto 402099 Drugi splošni material in storitve- plačilo za nabavo in razpošiljanje letakov ob
prazniku KS Tržišče ter nabava aranžmaja ob jubileju krajana..
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402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.787 €
98 €

997 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na postavki energija in komunalne storitve v KS je beležena naslednja realizacija:
-kto 402200 Električna energija - porabljena el.energija za krajevni urad in dvorana OŠ.
-kto 402203 Voda in komunalne storitve-plačilo za porabljeno vodo v KU, pri pletenki ter dvorani
KS,
-kto 402204 Odvoz smeti - sredstva še nismo porabljali,
-kto 402205 Telefon, faks, elektronska pošta-stroški naročnine, telefonski klici idr.,

402200 Električna energija

580 €

402203 Voda in komunalne storitve

288 €

402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

0€
130 €
4.041 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V okviru Drugih operativnih odhodkov KS Tržišče so bila skladno s sklepom o izplačilu nagrade
predsedniku ter podjemno pogodbo za opravljeno delo tajnice, izvršena plačila za prvo polletje
poslovnega leta, plačana provizija UJP-u, plačilo stroškov deratizacije ter stroški upravljanja
Terce za objekt Tržišče 43 (dvorana).
Planiranih sredstev za izplačilo sejnin, še nismo izvedli.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.451 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

1.838 €

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

3€
750 €
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
25 . 87 7 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

25.877 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
25.877 €

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

25.877 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Sredstva na kontu tekoče vzdrževanje cest predstavljajo strošek pluženja in posipa krajevnih
cest pogodbenemu izvajalcu zimske službe ter ureditvi javne poti Vrhek, vključno z asfaltacijo.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

25.877 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Pri proračunski postavki investicijsko vzdrževanje in gradnja cest
beležimo realizacije.

v prvi polovici leta ne

OB110-22-0015 OBNOVA CESTE SKROVNIK
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0€
0€

IN
49 5 €

1603 Komunalna dejavnost

495 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

495 €

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

495 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Sredstva prikazana na kontu drugi operativni odhodki so bila porabljena za plačilo storitev
nošenje zastave in branje govorov.
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495 €

402999 Drugi operativni odhodki

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

0€
0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE
10 . 00 0 €

1803 Programi v kulturi

10.000 €

18039003 Ljubiteljska kultura

10.000 €

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na področju KS delujejo številna društva ter neprofitne organizacije, katerim KS pomagali pri
uresničevanju njihovih programov v obliki finančnih dotacij. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju
KS Tržišče. Na podlagi sklepa sveta KS in podpisanih pogodb so bila sredstva društvom
nakazana 30.5.2022.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi

0€

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovici leta nismo koristili rezerviranih sredstev za vzdrževanje večnamenskih domov na
območju KS Tržišče.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

0€

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0€

OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE
420204 Nakup drugega pohištva

OB110-22-0014 DOM MALKOVEC
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

0€
0€
0€
0€
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5009 KS ZABUKOVJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.215 €
3. 0 52 €

0603 Dejavnost občinske uprave

3.052 €

06039001 Administracija občinske uprave

3.052 €

60090 Administracija - KS Zabukovje

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Zabukovje v prvem polletju 2022 ne beleži realizacije na proračunski
postavki administracija:

402000 Pisarniški material in storitve

0€

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

563 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na
proračunski postavki energija in komunalne storitve:
 ELEKTRIČNA ENERGIJA: sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in
omrežnine za odjemno mesto v VNMO Zabukovje in Gasilskem domu Trnovec.
 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA: planirana sredstva niso bila porabljena.
 TELEFON, FAKS IN ELEKTRONSKA POŠTA: sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov
Zavodu kabelske televizije za uporabo paketa duo optika A v VNMO Zabukovje.

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

415 €
0€
148 €
2.489 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).






Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na
proračunski postavki drugi operativni odhodki:
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE: sredstva so bila porabljena za nakup vrečk za
odpadke pri izvedbi čistilne akcije ter plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(večnamenski objekt Zabukovje).
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE: sredstva so bila porabljena
za pregled gasilnih aparatov v javnih objektih KS, servis kurilne naprave v objektu VNMO in
plačilu stroškov dimnikarskih storitev.
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV: Porabljen znesek je bil izplačan za nagrado
predsednici sveta KS za vodenje krajevne skupnosti ter izplačilu sejnin članom sveta.
PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET: sredstva
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so bila porabljena za plačilo provizije za Upravi za javna plačila za vodenje poslovnega računa
krajevne skupnosti.

402099 Drugi splošni material in storitve

101 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

248 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

2.138 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

2€

premoženjem,

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

0€
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2022 ne beleži stroškov iz naslova tekočega
vzdrževanja objektov v upravljanju.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0€

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
9. 1 63 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

9.163 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest9.163 €
13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

9.163 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Zabukovje je v prvem polletju 2022 ustvarila naslednje stroške na
proračunski postavki upravljanje in tekoče vzdrževanje cest:
 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV: sredstva so bila porabljena za nakup
posipnega materiala in izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah na območju
krajevne skupnosti po odsekih v sezoni 2021/2022 V sklopu istega konta je prikazan tudi
znesek za redna vzdrževalna dela na javnih poteh, ki so od 1.1.2022 v upravljanju JP
Komunale Sevnica, skladno s podpisano pogodbo, kot so obrezovanje vegetacije, čiščenje
muld, pregled jaškov in čiščenje bankin. Izvedla so se tudi nujna vzdrževalna dela na javni poti
Špan - Puc v izvedbi izvajalca Igor Hanaček s.p. V prvem polletju je zaznati zelo nizko
realizacijo na postavki vzdrževanja javnih poti, saj so bile cene asfalta, ki so bile pridobljene po
ponudbi prvega javnega razpisa previsoke. Občina Sevnica je predlagala ponovni razpis, ki ga
je izvedlo podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. 20.6.2022 je bila podpisana pogodba o prenosu
asfalterskih del s strani javnega podjetja Komunala d.o.o., Občine Sevnica in vseh 11 krajevnih
skupnosti. Kot priloga je priložen cenik izvajalca Asfalti Kovač d.o.o, ki je nekoliko ugodnejši
gledano na prvotno ponudbo. Glede na trenutno situacijo predvidevamo, da so bodo globinske
sanacije javnih poti pričele izvajati proti koncu avgusta 2022.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.163 €
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0€

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost Zabukovje v prvem polletju 2022 še ni ustvarila realizacije na investicijskem
delu urejanja prometne in cestne infrastrukture (težave zaradi cen asfalta).

OB110-22-0013 UREDITEV JP OD LAŠ DO DEBEVC (KORITNA DOLINA)

0€

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

0€

IN

NEVLADNE
0 €

1803 Programi v kulturi

0€

18039003 Ljubiteljska kultura

0€

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Plačilo društvom, ki so se prijavila in dobila s strani komisije odobrena sredstva skladno z
objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni skupnosti
Zabukovje za leto 2022, se bo izvedlo 6.7.2022. Odobritev sredstev je potrdil svet KS
Zabukovje.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5010 KS DOLNJE BREZOVO

0€

975 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

43 €

0603 Dejavnost občinske uprave

43 €

06039001 Administracija občinske uprave

43 €

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

43 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Strošek predstavlja nabavo tonerja.

402000 Pisarniški material in storitve

43 €
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60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na kontu 402930 je beležena realizacija za plačilo UJP-u za stroške vodenja bančnega računa.

402009 Izdatki za reprezentanco

0€

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0€

402999 Drugi operativni odhodki

0€

06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,

60098 UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO

0€
0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na proračunski postavki Upravljanje s premoženjem - KS Dolnje Brezovo nismo beležili
realizacije.

OB110-16-0013 NAKUP OPREME
420200 Nakup pisarniškega pohištva

0€
0€

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
38 3 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

383 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest383 €
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

383 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
V prvi polovi proračunskega leta smo nabavili hitrostni omejevalec.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

383 €

146

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

IN
0 €

1603 Komunalna dejavnost

0€

16039001 Oskrba z vodo

0€

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

0€

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Krajevna skupnost v prvem polletju leta 2020 ni beležila realizacije za proračunski postavki Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo, konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

0€

IN

NEVLADNE
54 9 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

549 €

18059001 Programi športa

549 €

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTAKS DOLNJE BREZOVO
549 €
Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov
(6.mestni konto).
Na proračunski postavki objekti prostočasnih dejavnosti s področja športa so nastali stroški za
nakup hladilnika, ki je nameščen v pomožnem objektu ob igrišču ter table za ALU grafiko na
športnem igrišču.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO
420299 Nakup druge opreme in napeljav

0€
549 €
549 €
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Prih/
Odh

PU

PK

PP

NRP

Konto

1

2

3

4

5

6

REBALANS A
2022

Opis
7
PRIHODKI

.
.

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

8

9

24.131.519
24.028.501
24.028.501

24.139.638
24.028.501
24.028.501

10

11

12

10.307.264
10.234.169
10.234.169

24.139.638
24.028.501
24.028.501

42,70
42,59
42,59

500101

DOLGOROčNI KREDIT

2.750.000

2.750.000

0

2.750.000

0,00

700020

Dohodnina - občinski vir

13.290.344

13.290.344

6.645.184

13.290.344

50,00

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

20.000

20.000

15.282

20.000

76,41

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in
rekreacijo

10.000

10.000

6.917

10.000

69,17

703002

Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

10

10

9

10

88,00

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od
pravnih oseb

466.954

466.954

186.793

466.954

40,00

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih
oseb

462.095

462.095

277.649

462.095

60,08

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

1.000

1.000

967

1.000

96,71

703100

Davek na vodna plovila

1.000

1.000

1.188

1.000

118,85

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

0

0

1

0

-

703200

Davek na dediščine in darila

40.000

40.000

36.953

40.000

92,38

703202

zamudne obresti od davka na dediščine in darila

20,00

20,00

84,00

20,00

420,00

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

28.000,00

28.000,00

12.078,65

28.000,00

43,14

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

124.900,84

100.000,00

124,90

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

10,00

10,00

3,21

10,00

32,10

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

5.000,00

5.000,00

1.687,80

5.000,00

33,76

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda

290.000,00

290.000,00

127.743,08

290.000,00

44,05

704704

Turistična taksa

3.300,00

3.300,00

3.457,00

3.300,00

104,76

Stran 1 od 61

Prih/
Odh

PU

PK

PP

NRP

1

2

3

4

5

Konto
6

Opis

REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

704706

Občinske takse od pravnih oseb

3.500,00

3.500,00

140,00

3.500,00

4,00

704707

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov

2.000,00

2.000,00

3.675,44

2.000,00

183,77

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

26.000,00

26.000,00

36.534,37

26.000,00

140,52

706099

Drugi davki

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710302

1.000,00

1.000,00

-12.605,66

1.000,00

-1.260,57

70.000,00

70.000,00

20.005,53

70.000,00

28,58

Prihodki od najemnin za stanovanja

140.000,00

140.000,00

70.345,00

140.000,00

50,25

710304

Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.

896.289,00

896.289,00

399.790,00

896.289,00

44,61

710305

Prihodki od zakupnin

6.000,00

6.000,00

1.675,42

6.000,00

27,92

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

530.000,00

530.000,00

282.632,08

530.000,00

53,33

710399

Drugi prihodki od premoženja

700,00

700,00

207,12

700,00

29,59

711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

10.000,00

10.000,00

12.842,32

10.000,00

128,42

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

713005

Prihodki od vstopnin

713099

Drugi prihodki od prodaje

714100

Drugi nedavčni prihodki

714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju
jedrskega objekta
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100,00

100,00

393,00

100,00

393,00

4.500,00

4.500,00

6.473,25

4.500,00

143,85

12.500,00

12.500,00

12.789,69

12.500,00

102,32

500,00

500,00

500,00

500,00

100,00

1.000,00

1.000,00

841,80

1.000,00

84,18

0,00

0,00

11.012,19

0,00

-

22.000,00

22.000,00

20.203,39

22.000,00

91,83

10.000,00

10.000,00

1.050,00

10.000,00

10,50

243.732,00

243.732,00

240.964,41

243.732,00

98,86

70.000,00

70.000,00

43.692,87

70.000,00

62,42

170.882,94

170.882,94

186.417,83

170.882,94
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714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

22.063,00

22.063,00

6.334,13

22.063,00

28,71

714121

Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za
zavarovanje izvedbe posla

8.769,36

8.769,36

0,00

8.769,36

0,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

68.809,20

68.809,20

17.601,78

68.809,20

25,58

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

88.136,00

88.136,00

85.636,00

88.136,00

97,16

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

15.000,00

15.000,00

9.338,26

15.000,00

62,26

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

230.000,00

230.000,00

15.357,68

230.000,00

6,68

722200

Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih
neopredmetenih sredstev

80,00

80,00

2.520,84

80,00

3.151,05

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega
proračuna

123.999,00

123.999,00

61.998,00

123.999,00

50,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

485.767,20

485.767,20

29.675,17

485.767,20

6,11

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo

94.377,00

94.377,00

146.346,77

94.377,00

155,07

7400041

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna-požarna
taksa

0,00

0,00

20.965,89

0,00

-

740019

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
uravnoteženje razvitosti občin

1.108.808,00

1.108.808,00

739.206,00

1.108.808,00

66,67

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo

5.000,00

5.000,00

830,00

5.000,00

16,60

741101

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike za obdobje 2014-2020

152.399,00

152.399,00

0,00

152.399,00

0,00

741201

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za
obdobje 2014-2020

0,00

0,00

474,40

0,00

-

741301

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

1.914.854,37

1.914.854,37

0,00

1.914.854,37

0,00
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HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

0,00

0,00

317.407,05

0,00

-

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

22.387,16

0,00

-

741301

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

OB110-17-0014

KS BLANCA

5000
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

KS BOŠTANJ

5001
.

0,00

0,00

295.019,89

0,00

-

2.503,35
2.503,35

10.546,91
10.546,91

10.525,21
10.525,21

10.546,91
10.546,91

99,79
99,79

300,00

300,00

278,00

300,00

92,67

2.203,35

10.246,91

10.247,21

10.246,91

100,00

84.600,00
84.600,00

84.600,00
84.600,00

47.529,52
47.529,52

84.600,00
84.600,00

56,18
56,18

600,00

600,00

588,23

600,00

98,04

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

71.000,00

71.000,00

37.548,31

71.000,00

52,88

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

3.000,00

3.000,00

6.000,00

3.000,00

200,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

10.000,00

10.000,00

3.392,98

10.000,00

33,93

0,00
0,00

75,00
75,00

75,00
75,00

75,00
75,00

100,00
100,00

0,00

75,00

75,00

75,00

100,00

7.924,78
7.924,78

7.924,78
7.924,78

7.596,70
7.596,70

7.924,78
7.924,78

95,86
95,86

KS KRMELJ

5002
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

KS LOKA

5003
.
713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.900,00

1.900,00

1.547,14

1.900,00

81,43

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100,00

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

24,78

24,78

49,56

24,78

200,00

1.920,00
1.920,00

1.920,00
1.920,00

1.044,00
1.044,00

1.920,00
1.920,00

54,38
54,38

1.920,00

1.920,00

1.044,00

1.920,00

54,38

KS PRIMOŽ

5004
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore
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KS STUDENEC

5006
.
714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

KS ŠENTJANŽ

5007
.

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

0,00
0,00

-

0,00

0,00

3.000,00

0,00

-

5.870,00
5.870,00

5.870,00
5.870,00

3.174,00
3.174,00

5.870,00
5.870,00

54,07
54,07

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

3.960,00

3.960,00

2.164,00

3.960,00

54,65

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.600,00

1.600,00

700,00

1.600,00

43,75

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih
programov tekočega značaja

310,00

310,00

310,00

310,00

100,00

200,00
200,00

200,00
200,00

150,00
150,00

200,00
200,00

75,00
75,00

200,00

200,00

150,00

200,00

75,00

25.521.409,84
126.960,00
126.960,00

25.529.528,40
126.960,00
126.960,00

9.361.707,20
33.204,37
33.204,37

25.529.528,40
126.960,00
126.960,00

36,67
26,15
26,15

126.960,00

126.960,00

33.204,37

126.960,00

26,15

KS ZABUKOVJE

5009
.
710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

01

ODHODKI
OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

77.000,00

77.000,00

33.204,37

77.000,00

43,12

Stroški dela občinskega sveta

48.000,00

48.000,00

21.968,99

48.000,00

45,77

48.000,00

48.000,00

21.968,99

48.000,00

45,77

48.000,00

48.000,00

21.968,99

48.000,00

45,77

6.000,00

6.000,00

2.209,30

6.000,00

36,82

6.000,00

6.000,00

2.209,30

6.000,00

36,82

6.000,00

6.000,00

2.209,30

6.000,00

36,82

23.000,00

23.000,00

9.026,08

23.000,00

39,24

1000

01101
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Sejnine delovnih teles občinskega sveta

01104
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Delovanje političnih strank

01105

23.000,00

23.000,00

9.026,08

23.000,00

39,24

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

23.000,00

23.000,00

9.026,08

23.000,00

39,24

Izvedba in nadzor volitev in referendumov

49.960,00

49.960,00

0,00

49.960,00

0,00

Materialni stroški Občinske volilne komisije

40.320,00

40.320,00

0,00

40.320,00

0,00

.
412000
01019002
01111
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.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

402206

Poštnina in kurirske storitve

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

01113

02

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00

0,00

330,00

0,00

330,00

0,00

0,00

8.800,00

0,00

21.840,00

21.840,00

0,00

21.840,00

0,00

2.230,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,00

2.230,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,00

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

2.230,00

2.230,00

0,00

2.230,00

0,00

Operativni odhodki Občinske volilne komisije

7.410,00

7.410,00

0,00

7.410,00

0,00

7.410,00

7.410,00

0,00

7.410,00

0,00

7.410,00

7.410,00

0,00

7.410,00

0,00

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,90

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,90

Plačila avtorskih honorarjev

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

2000

40.320,00

8.800,00

.
402901

0,00

330,00

.
402600

40.320,00

8.800,00

Najem prostorov za volitve

01112

40.320,00

0203

Fiskalni nadzor

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,90

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

9.290,00

9.290,00

2.406,36

9.290,00

25,90

Stroški dela Nadzornega odbora

3.850,00

3.850,00

2.242,28

3.850,00

58,24

3.850,00

3.850,00

2.242,28

3.850,00

58,24

3.850,00

3.850,00

2.242,28

3.850,00

58,24

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

5.290,00

5.290,00

164,08

5.290,00

3,10

5.290,00

5.290,00

164,08

5.290,00

3,10

5.050,00

5.050,00

164,08

5.050,00

3,25

240,00

240,00

0,00

240,00

0,00

433.095,15
175.673,00

418.752,07
175.673,00

106.830,45
81.344,27

418.752,07
175.673,00

25,51
46,30

175.673,00

175.673,00

81.344,27

175.673,00

46,30

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

Stran 6 od 61

Prih/
Odh

PU

1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Dejavnost župana in podžupanov

01019003

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

01301
.

175.673,00

175.673,00

81.344,27

175.673,00

46,30

65.723,00

65.723,00

32.266,51

65.723,00

49,09

65.723,00

65.723,00

32.266,51

65.723,00

49,09

400000

Osnovne plače

40.621,00

40.621,00

20.155,44

40.621,00

49,62

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.600,00

2.600,00

1.628,41

2.600,00

62,63

400100

Regres za letni dopust

1.075,00

1.075,00

1.074,43

1.075,00

99,95

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

707,00

707,00

411,84

707,00

58,25

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500,00

500,00

211,26

500,00

42,25

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.900,00

3.900,00

1.927,89

3.900,00

49,43

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

1.429,00

3.000,00

47,63

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

250,00

250,00

115,46

250,00

46,18

401200

Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

13,05

30,00

43,50

401300

Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

21,80

50,00

43,60

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

320,00

320,00

193,08

320,00

60,34

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

50,00

50,00

7,04

50,00

14,08

402402

Stroški prevoza v državi

3.250,00

3.250,00

1.165,91

3.250,00

35,87

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

16,00

16,00

0,00

16,00

0,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

20,00

20,00

9,90

20,00

49,50

402908

Dodatki poslancem in državnim svetnikom
Materialni stroški urada župana

01302

9.334,00

9.334,00

3.902,00

9.334,00

41,80

109.950,00

109.950,00

49.077,76

109.950,00

44,64

109.950,00

109.950,00

49.077,76

109.950,00

44,64

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

76.000,00

76.000,00

37.729,58

76.000,00

49,64

402009

Izdatki za reprezentanco

15.750,00

15.750,00

5.834,75

15.750,00

37,05

402099

Drugi splošni material in storitve

18.200,00

18.200,00

5.513,43

18.200,00

30,29

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe
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7

8
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12

Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

Izvedba protokolarnih dogodkov

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

20.000,00

20.000,00

2.455,13

20.000,00

12,28

87.422,15

87.422,15

23.031,05

87.422,15

26,34

.
402099

Drugi splošni material in storitve

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

18
1803

Programi v kulturi

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,04

18039003

Ljubiteljska kultura

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,04

Transferi neprofitnim organizacijam

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,04

79.760,00

79.760,00

16.781,05

79.760,00

21,04

18305
.
402999

Drugi operativni odhodki

21.260,00

21.260,00

4.131,05

21.260,00

19,43

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

58.500,00

58.500,00

12.650,00

58.500,00

21,62

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,57

18059001

Programi športa

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,57

Transferi drugim izvajalcem javnih služb

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,57

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,57

7.662,15

7.662,15

6.250,00

7.662,15

81,57

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

18306
.

413500

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

Splošna proračunska rezervacija

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

150.000,00

135.656,92

0,00

135.656,92

0,00

2.948.473,63

2.965.086,71

1.447.406,96

2.965.086,71

48,81

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

23410
.
409000

4001
04

Splošna proračunska rezervacija

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
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0403

Druge skupne administrativne službe

04039001
04401

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

Obveščanje domače in tuje javnosti

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

Oglaševanje občinske uprave

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

11.000,00

11.000,00

9.440,76

11.000,00

85,83

.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.088.123,63

2.104.736,71

1.056.583,66

2.104.736,71

50,20

0603

Dejavnost občinske uprave

2.088.123,63

2.104.736,71

1.056.583,66

2.104.736,71

50,20

06039001

Administracija občinske uprave

1.657.311,00

1.670.766,08

884.942,10

1.670.766,08

52,97

Stroški dela občinske uprave

1.159.709,00

1.159.709,00

575.469,18

1.159.709,00

49,62

1.159.709,00

1.159.709,00

575.469,18

1.159.709,00

49,62

06413
.

06420

400000

Osnovne plače

861.220,00

861.220,00

405.183,92

861.220,00

47,05

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

42.000,00

42.000,00

25.502,31

42.000,00

60,72

400100

Regres za letni dopust

36.550,00

36.550,00

35.366,66

36.550,00

96,76

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

27.000,00

27.000,00

15.658,53

27.000,00

57,99

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.500,00

9.500,00

6.719,97

9.500,00

70,74

400301

Sredstva za redno delovno uspešnost

17.225,00

17.225,00

8.422,57

17.225,00

48,90

400400

Sredstva za nadurno delo

10.000,00

9.996,75

996,68

9.996,75

9,97

400900

Jubilejne nagrade

2.022,00

2.022,00

1.060,16

2.022,00

52,43

400999

Drugi izdatki zaposlenim

2,00

5,25

5,25

5,25

100,00

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

76.200,00

76.200,00

37.439,42

76.200,00

49,13

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

56.500,00

56.500,00

28.872,71

56.500,00

51,10

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.600,00

4.600,00

2.332,63

4.600,00

50,71

401200

Prispevek za zaposlovanje

520,00

520,00

308,12

520,00

59,25

401300

Prispevek za starševsko varstvo

870,00

870,00

440,21

870,00

50,60

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

15.500,00

15.500,00

7.160,04

15.500,00

46,19

Pisarniški in splošni material za delovanje OU

63.500,00

61.500,00

26.526,80

61.500,00

43,13

63.500,00

61.500,00

26.526,80

61.500,00

43,13

.
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402000

Pisarniški material in storitve

10.501,20

10.501,20

4.827,90

10.501,20

45,97

402001

Čistilni material in storitve

27.498,80

27.498,80

12.640,26

27.498,80

45,97

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

3.000,00

1.492,77

3.000,00

49,76

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

4.500,00

4.500,00

2.203,74

4.500,00

48,97

402009

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

402099

Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU

06422
.

16.000,00

14.000,00

5.362,13

14.000,00

38,30

111.000,00

111.000,00

54.237,56

111.000,00

48,86

111.000,00

111.000,00

54.237,56

111.000,00

48,86

402200

Električna energija

35.000,00

35.000,00

12.735,50

35.000,00

36,39

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

25.000,00

25.000,00

21.243,46

25.000,00

84,97

402203

Voda in komunalne storitve

6.000,00

6.000,00

1.894,60

6.000,00

31,58

402204

Odvoz smeti

12.000,00

12.000,00

4.623,08

12.000,00

38,53

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

13.000,00

13.000,00

6.473,03

13.000,00

49,79

402206

Poštnina in kurirske storitve

20.000,00

20.000,00

7.267,89

20.000,00

36,34

Prevozni stroški in storitve OU

18.055,00

18.055,00

8.434,89

18.055,00

46,72

06423

18.055,00

18.055,00

8.434,89

18.055,00

46,72

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

6.000,00

5.895,00

2.033,05

5.895,00

34,49

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

5.000,00

5.000,00

982,41

5.000,00

19,65

402304

Pristojbine za registracijo vozil

1.000,00

1.000,00

688,27

1.000,00

68,83

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

5.500,00

5.500,00

4.071,16

5.500,00

74,02

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane

.

Izdatki za službena potovanja OU

06424
.

555,00

660,00

660,00

660,00

100,00

2.970,00

2.970,00

470,62

2.970,00

15,85

2.970,00

2.970,00

470,62

2.970,00

15,85

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

350,00

350,00

49,17

350,00

14,05

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

320,00

320,00

0,00

320,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

1.500,00

1.500,00

272,05

1.500,00

18,14

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

300,00

300,00

120,00

300,00

40,00

402404

Hotelske in restavracijske storitve v tujini

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

400,00

400,00

29,40

400,00

7,35
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Drugi operativni odhodki za delovanje OU

06429
.
402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

402702

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

402901

238.200,00

253.655,08

191.607,66

253.655,08

75,54

238.200,00

253.655,08

191.607,66

253.655,08

75,54

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

3.500,00

3.500,00

892,14

3.500,00

25,49

4.500,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

125.000,00

139.343,08

139.343,08

139.343,08

100,00

Plačila avtorskih honorarjev

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

3.500,00

3.500,00

941,84

3.500,00

26,91

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

700,00

700,00

177,66

700,00

25,38

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

5.000,00

5.000,00

2.702,86

5.000,00

54,06

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
tolmačev, notarjev in drugih

22.000,00

22.000,00

8.643,32

22.000,00

39,29

402931

Plačila bančnih storitev

2.000,00

2.000,00

463,73

2.000,00

23,19

402937

Stroški davčnih postopkov

8.000,00

9.000,00

8.205,04

9.000,00

91,17

402940

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po
ZZRZI

25.000,00

25.000,00

12.274,80

25.000,00

49,10

402999

Drugi operativni odhodki

20.000,00

20.112,00

17.963,19

20.112,00

89,32

Stroški skupnega prekrškovnega organa

63.877,00

63.877,00

28.195,39

63.877,00

44,14

63.877,00

63.877,00

28.195,39

63.877,00

44,14

63.877,00

63.877,00

28.195,39

63.877,00

44,14

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

430.812,63

433.970,63

171.641,56

433.970,63

39,55

Vzdrževanje objektov in opreme

343.550,63

338.312,04

116.610,92

338.312,04

34,47

195.080,63

189.842,04

91.753,70

189.842,04

48,33

102.600,00

97.361,41

39.545,58

97.361,41

40,62

06430
.
413003
06039002
06440

Sredstva, prenesena drugim občinam

.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504

Zavarovalne premije za objekte

22.480,63

22.480,63

22.480,63

22.480,63

100,00

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

11.000,00

11.000,00

5.498,92

11.000,00

49,99

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

5.000,00

5.000,00

1.510,55

5.000,00

30,21

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

49.000,00

49.000,00

20.244,95

49.000,00

41,32
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402604

Najem strojne računalniške opreme

5.000,00

5.000,00

2.473,07

5.000,00

49,46

143.470,00

143.470,00

24.857,22

143.470,00

17,33

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

138.470,00

138.470,00

24.857,22

138.470,00

17,95

PROTIHRUPNI UKREPI - STRELIŠČE RADNA

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Nakup osnovnih sredstev

84.262,00

85.150,00

44.522,05

85.150,00

52,29

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Nakup pisarniškega pohištva

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

4.000,00

4.000,00

1.248,72

4.000,00

31,22

Nakup pisarniške opreme

4.000,00

4.000,00

1.248,72

4.000,00

31,22

NAKUP RAČUNALNIKOV

15.000,00

15.000,00

7.299,33

15.000,00

48,66

Nakup strojne računalniške opreme

INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

OB110-09-0010
420203

Nakup stanovanjskega pohištva

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-21-0006
420804
06441
OB110-07-0007
420200
OB110-07-0008
420201
OB110-07-0009
420202
OB110-08-0025
420223
OB110-12-0024
420238
OB110-13-0026
420703
OB110-13-0065
420101
OB110-15-0025
420233

15.000,00

15.000,00

7.299,33

15.000,00

48,66

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Nakup telekomunikacijske opreme

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

26.562,00

27.450,00

14.274,00

27.450,00

52,00

Nakup licenčne programske opreme

26.562,00

27.450,00

14.274,00

27.450,00

52,00

NAKUP VOZILA ZA OU

21.700,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

100,00

Nakup avtomobilov

21.700,00

21.700,00

21.700,00

21.700,00

100,00

NAKUP GASILNIH APARATOV

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Nakup gasilske opreme

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,00

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,00

3.000,00

10.508,59

10.508,59

10.508,59

100,00

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

06443
.
402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
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PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

849.350,00

849.350,00

381.382,54

849.350,00

44,90

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,37

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,37

GEODETSKE STORITVE

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,37

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,37

90.000,00

90.000,00

48.931,03

90.000,00

54,37

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,53

16459
.
402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne
storitve

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,53

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

299.350,00

299.350,00

16.543,25

299.350,00

5,53

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN
POKOPALIŠČ

40.000,00

63.000,00

13.897,25

63.000,00

22,06

16407
OB110-19-0030
420500

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

OB110-20-0004

40.000,00

63.000,00

13.897,25

63.000,00

22,06

125.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

420204

Nakup drugega pohištva

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

420401

Novogradnje

95.000,00

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V
TRŽIŠČU

74.500,00

51.500,00

0,00

51.500,00

0,00

420401

Novogradnje

70.000,00

47.000,00

0,00

47.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0005

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK

49.850,00

49.850,00

0,00

49.850,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

6.850,00

6.850,00

0,00

6.850,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.646,00

10.000,00

26,46

OB110-21-0031

OB110-21-0045

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MV ROVIŠČE
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6
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.000,00

2.646,00

10.000,00

26,46

460.000,00

460.000,00

315.908,26

460.000,00

68,68

1606

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

16069002

Nakup zemljišč

460.000,00

460.000,00

315.908,26

460.000,00

68,68

NAKUP ZEMLJIŠČ

460.000,00

460.000,00

315.908,26

460.000,00

68,68

10.000,00

10.000,00

1.382,18

10.000,00

13,82

16460
.
402799
OB110-12-0083
420600

Druge odškodnine in kazni

10.000,00

10.000,00

1.382,18

10.000,00

13,82

NAKUP ZEMLJIŠČ

450.000,00

450.000,00

314.526,08

450.000,00

69,89

Nakup zemljišč

450.000,00

450.000,00

314.526,08

450.000,00

69,89

709.228,00
709.228,00

709.228,00
709.228,00

350.702,36
350.702,36

709.228,00
709.228,00

49,45
49,45

709.228,00

709.228,00

350.702,36

709.228,00

49,45

702.228,00

702.228,00

350.702,36

702.228,00

49,94

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,50

ODDELEK ZA FINANCE
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4002
22
2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
Plačilo obresti bankam

22401

27.480,00

27.480,00

13.329,09

27.480,00

48,50

403100

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim
bankam

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim
bankam

26.980,00

26.980,00

13.329,09

26.980,00

49,40

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,00

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,00

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM DOLGOROČNI KREDITI

419.663,00

419.663,00

209.831,04

419.663,00

50,00

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu
proračunu

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,00

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,00

255.085,00

255.085,00

127.542,23

255.085,00

50,00

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

Stroški zadolževanja

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

.

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

22420
.
550101
22422
.
550307
22019002
22410

Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni
krediti
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7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

9.040.658,13

9.040.888,13

3.125.483,16

9.040.888,13

34,57

07

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

470.940,00

468.670,00

147.494,83

468.670,00

31,47

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

470.940,00

468.670,00

147.494,83

468.670,00

31,47

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

41.500,00

41.500,00

26.354,49

41.500,00

63,50

8.000,00

8.000,00

4.670,00

8.000,00

58,38

7.000,00

7.000,00

4.670,00

7.000,00

66,71

Drugi posebni materiali in storitve

7.000,00

7.000,00

4.670,00

7.000,00

66,71

NAKUP OS ZA ZIR

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

23.000,00

23.000,00

17.309,49

23.000,00

75,26

23.000,00

23.000,00

17.309,49

23.000,00

75,26

Drugi operativni odhodki

23.000,00

23.000,00

17.309,49

23.000,00

75,26

Študije na področju civilne zaščite

10.500,00

10.500,00

4.375,00

10.500,00

41,67

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN
REŠEVANJA

10.500,00

10.500,00

4.375,00

10.500,00

41,67

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.500,00

10.500,00

4.375,00

10.500,00

41,67

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

429.440,00

427.170,00

121.140,34

427.170,00

28,36

Delovanje Občinske gasilske zveze

229.440,00

227.170,00

121.140,34

227.170,00

53,33

229.440,00

227.170,00

121.140,34

227.170,00

53,33

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

229.440,00

227.170,00

121.140,34

227.170,00

53,33

Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

.
402932

4003

Stroški, povezani z zadolževanjem

Zaščitna oprema za civilno zaščito

07400
.
402199
OB110-11-0007
420299

Operativni odhodki za civilno zaščito

07402
.
402999
07404
OB110-07-0011
420804
07039002
07411
.
413302
07412
OB110-07-0012
431500
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14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,13

14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,13

14.350,00

14.350,00

3.893,76

14.350,00

27,13

350,00

350,00

147,65

350,00

42,19

350,00

350,00

147,65

350,00

42,19

350,00

350,00

147,65

350,00

42,19

14.000,00

14.000,00

3.746,11

14.000,00

26,76

14.000,00

14.000,00

3.746,11

14.000,00

26,76

14.000,00

14.000,00

3.746,11

14.000,00

26,76

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost
Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

08401
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prom.

08402
.
402099

Drugi splošni material in storitve

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

54.450,19

54.450,19

0,00

54.450,19

0,00

103.790,00

103.790,00

22.583,98

103.790,00

21,76

77.790,00

70.203,40

6.077,38

70.203,40

8,66

11415
OB110-07-0013
420500

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1204

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

12049001

Oskrba s plinom

77.790,00

70.203,40

6.077,38

70.203,40

8,66

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO

40.000,00

32.413,40

0,00

32.413,40

0,00

ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

40.000,00

32.413,40

0,00

32.413,40

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

32.413,40

0,00

32.413,40

0,00

VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA

37.790,00

37.790,00

6.077,38

37.790,00

16,08

37.790,00

37.790,00

6.077,38

37.790,00

16,08

37.790,00

37.790,00

6.077,38

37.790,00

16,08

12402
OB110-20-0014
420804
12403
.
402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme
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1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,15

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,15

Študije na področju obnovljivih virov energije

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,15

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,15

Načrti in druga projektna dokumentacija

26.000,00

33.586,60

16.506,60

33.586,60

49,15

3.790.771,35

3.802.271,73

1.276.547,15

3.802.271,73

33,57

3.770.672,35

3.777.472,73

1.259.677,15

3.777.472,73

33,35

12401
OB110-21-0044
420804

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,39

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,39

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,39

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.329.454,00

1.329.454,00

590.140,10

1.329.454,00

44,39

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.053.068,35

2.062.068,73

550.025,09

2.062.068,73

26,67

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

13401
.
402503
13029002
13406
OB110-07-0057
420225
OB110-17-0023
420402

1.858.400,21

513.273,63

1.858.400,21

27,62

50.000,00

50.000,00

464,16

50.000,00

0,93

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

50.000,00

50.000,00

464,16

50.000,00

0,93

REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

120.000,00

54.957,97

0,00

54.957,97

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

120.000,00

54.957,97

0,00

54.957,97

0,00

1.001.733,35

1.001.733,35

412.621,55

1.001.733,35

41,19

962.655,36

962.655,36

398.050,14

962.655,36

41,35

33.078,00

33.078,00

14.571,41

33.078,00

44,05

5.999,99

5.999,99

0,00

5.999,99

0,00

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

273.365,00

273.365,00

45.026,85

273.365,00

16,47

Rekonstrukcije in adaptacije

273.365,00

273.365,00

45.026,85

273.365,00

16,47

20.000,00

32.863,86

0,00

32.863,86

0,00

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

OB110-18-0002
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-20-0019
420402
OB110-20-0029

1.860.098,35

PROMETNA SIGNALIZACIJA

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRHČANJE
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Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

32.863,86

0,00

32.863,86

0,00

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

ASFALTACIJA LC DROŽANJSKA-ŽABJEK

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

80.000,00

126.691,08

0,00

126.691,08

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

80.000,00

126.691,08

0,00

126.691,08

0,00

KROŽNO KRIŽIŠČE NA R2-PRIKLJUČEK ZA PC
SEVNICA

100.000,00

100.000,00

55.161,07

100.000,00

55,16

Rekonstrukcije in adaptacije

100.000,00

100.000,00

55.161,07

100.000,00

55,16

UREDITEV CESTNEGA PREHODA DOLNJE BREZOVO

25.000,00

28.788,95

0,00

28.788,95

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

25.000,00

28.788,95

0,00

28.788,95

0,00

UREDITEV CESTE IN PLOČNIOV SKOZI VRH PRI
BOŠTANJU

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

Študije na področju cestne infrastrukture

192.970,00

203.668,52

36.751,46

203.668,52

18,04

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

5.000,00

5.000,00

475,80

5.000,00

9,52

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

475,80

5.000,00

9,52

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.

18.000,00

18.000,00

3.220,98

18.000,00

17,89

Investicijski nadzor

18.000,00

18.000,00

3.220,98

18.000,00

17,89

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

9.750,00

9.750,24

9.750,24

9.750,24

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

9.750,00

9.750,24

9.750,24

9.750,24

100,00

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

5.000,00

4.999,76

0,00

4.999,76

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

4.999,76

0,00

4.999,76

0,00

REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V
PIJAVICAH

9.500,00

9.500,00

0,00

9.500,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija
SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ
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6

Načrti in druga projektna dokumentacija

11.104,00

11.104,44

11.104,44

11.104,44

100,00

UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK

31.842,00

31.842,00

12.200,00

31.842,00

38,31

Načrti in druga projektna dokumentacija

31.842,00

31.842,00

12.200,00

31.842,00

38,31

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

2.074,00

2.074,00

0,00

2.074,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.074,00

2.074,00

0,00

2.074,00

0,00

SANACIJA MOSTU GRAHOVICA

15.700,00

15.700,00

0,00

15.700,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.700,00

15.700,00

0,00

15.700,00

0,00

REKONSTRUKCIJA CESTE TELČE

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI
ZABUKOVJE

15.000,00

25.698,08

0,00

25.698,08

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

25.698,08

0,00

25.698,08

0,00

PLOČNIK BLANCA-POKLEK

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

UREDITEV CESTE IN PLOČNIKOV BOŠTANJGRAMAT

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

169.000,00

166.800,00

9.211,61

166.800,00

5,52

31.000,00

28.800,00

9.211,61

28.800,00

31,98

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

29.000,00

26.800,00

9.211,61

26.800,00

34,37

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

29.000,00

26.800,00

9.211,61

26.800,00

34,37

Parkirišča

138.000,00

138.000,00

0,00

138.000,00

0,00

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

PARKOMAT

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

420804
OB110-20-0018
420804
OB110-20-0030
420804
OB110-21-0004
420804
OB110-21-0005
420804
OB110-21-0037
420804
OB110-22-0007
420804
OB110-22-0008
420804

Urejanje cestnega prometa

13029003

Avtobusna postajališča

13410
.
402999
OB110-07-0062
420500
13411
OB110-13-0047

OB110-14-0033
420225

Drugi operativni odhodki
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7

8

9

10
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12

Cestna razsvetljava

13029004

219.150,00

219.150,00

110.300,35

219.150,00

50,33

98.150,00

98.150,00

40.230,06

98.150,00

40,99

98.150,00

98.150,00

40.230,06

98.150,00

40,99

Električna energija

98.150,00

98.150,00

40.230,06

98.150,00

40,99

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

40.000,00

40.000,00

27.592,73

40.000,00

68,98

Tokovina za javno razsvetljavo

13414
.
402200
13415

40.000,00

40.000,00

27.592,73

40.000,00

68,98

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40.000,00

40.000,00

27.592,73

40.000,00

68,98

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

81.000,00

81.000,00

42.477,56

81.000,00

52,44

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

81.000,00

81.000,00

42.477,56

81.000,00

52,44

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

81.000,00

81.000,00

42.477,56

81.000,00

52,44

20.099,00

24.799,00

16.870,00

24.799,00

68,03

.
402503
13416
OB110-07-0063
420500

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

20.099,00

24.799,00

16.870,00

24.799,00

68,03

Gradnja širokopasovnih povezav

14.890,00

19.590,00

16.870,00

19.590,00

86,12

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

14.890,00

19.590,00

16.870,00

19.590,00

86,12

Nakup telekomunikacijske opreme

13440
OB110-13-0051
420238
13441
OB110-20-0031
413003

14.890,00

19.590,00

16.870,00

19.590,00

86,12

Razvoj pametnega mesta

5.209,00

5.209,00

0,00

5.209,00

0,00

PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

5.209,00

5.209,00

0,00

5.209,00

0,00

Sredstva, prenesena drugim občinam

5.209,00

5.209,00

0,00

5.209,00

0,00

1.558.587,42

1.573.149,42

568.708,42

1.573.149,42

36,15

1.435.366,42

1.442.196,42

565.274,12

1.442.196,42

39,20

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

107.286,10

114.116,10

63.629,56

114.116,10

55,76

Ravnanje z odpadki

107.286,10

114.116,10

63.629,56

114.116,10

55,76

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

15401
.
402999
OB110-12-0068
420402
OB110-14-0035
402702

Drugi operativni odhodki

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

10.000,00

16.830,00

343,46

16.830,00

2,04

Rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

16.830,00

343,46

16.830,00

2,04

CEROD II.

63.286,10

63.286,10

63.286,10

63.286,10

100,00

Odškodnine zaradi sodnih postopkov

63.286,10

63.286,10

63.286,10

63.286,10

100,00
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2022
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REALIZACIJE
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REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

ZBIRNI CENTER SEVNICA

33.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

33.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

1.328.080,32

1.328.080,32

501.644,56

1.328.080,32

37,77

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

157.876,00

157.876,00

90.318,71

157.876,00

57,21

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

152.876,00

152.876,00

87.746,11

152.876,00

57,40

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb

152.876,00

152.876,00

87.746,11

152.876,00

57,40

5.000,00

5.000,00

2.572,60

5.000,00

51,45

Ravnanje z odpadno vodo

15029002
15407
OB110-09-0046
410000

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

OB110-16-0030

5.000,00

5.000,00

2.572,60

5.000,00

51,45

1.118.704,32

1.118.704,32

398.112,58

1.118.704,32

35,59

60.000,00

60.000,00

52.026,76

60.000,00

86,71

60.000,00

60.000,00

52.026,76

60.000,00

86,71

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

203.000,00

203.000,00

43.732,68

203.000,00

21,54

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

200.000,00

200.000,00

43.732,68

200.000,00

21,87

420801

Investicijski nadzor

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

187.326,00

187.326,00

93.564,55

187.326,00

49,95

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija
Gradnja kanalizacij in ČN

15411
.
402503
OB110-10-0054

OB110-11-0017
410000
OB110-14-0039
420500

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

187.326,00

187.326,00

93.564,55

187.326,00

49,95

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

35.000,00

35.000,00

12.618,50

35.000,00

36,05

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

35.000,00

35.000,00

12.618,50

35.000,00

36,05

553.378,32

553.378,32

196.170,09

553.378,32

35,45

ODV, IN ČIŠČ. OD, VODE V P. S. SAVE-OBČINA
SEVNICA

OB110-17-0026
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

420801

Investicijski nadzor

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-17-0033
420402
OB110-22-0009
420402

5.192,17

5.192,17

0,00

5.192,17

0,00

526.772,01

526.772,01

195.420,09

526.772,01

37,10

15.414,14

15.414,14

750,00

15.414,14

4,87

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

KANALIZACIJA IN ČN LOKA

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

KANALIZACIJA PUGELJ II. FAZA

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00
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15414
OB110-12-0073
420804

Opis

REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Gospodarske javne službe

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000,00

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

5.000,00

100,00

46.500,00

46.500,00

8.213,27

46.500,00

17,66

46.500,00

46.500,00

8.213,27

46.500,00

17,66

6.500,00

6.500,00

3.203,35

6.500,00

49,28

40.000,00

40.000,00

5.009,92

40.000,00

12,52

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

15415
.
402938

Prejemki zunanjih sodelavcev

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,62

15049001

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,62

Urejanje vodotokov

123.221,00

130.953,00

3.434,30

130.953,00

2,62

3.700,00

3.700,00

0,00

3.700,00

0,00

3.700,00

3.700,00

0,00

3.700,00

0,00

15501
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
UREJANJE VODOTOKOV

100.816,00

93.986,00

3.434,30

93.986,00

3,65

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

50.000,00

43.170,00

0,00

43.170,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

50.816,00

50.816,00

3.434,30

50.816,00

6,76

OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI

18.705,00

33.267,00

0,00

33.267,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB110-17-0009

OB110-21-0002

18.705,00

33.267,00

0,00

33.267,00

0,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

2.804.069,17

2.804.069,17

1.064.610,46

2.804.069,17

37,97

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija

95.000,00

95.000,00

23.808,30

95.000,00

25,06

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,00

Urbanizem in geodetske storitve

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,00

URBANIZEM

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,00

Plačila drugih storitev in dokumentacije

50.000,00

43.420,20

0,00

43.420,20

0,00

Prostorsko načrtovanje

45.000,00

51.579,80

23.808,30

51.579,80

46,16

Strateško načrtovanje

45.000,00

51.579,80

23.808,30

51.579,80

46,16

OPN OBČINE SEVNICA

20.000,00

20.000,00

19.520,00

20.000,00

97,60

420500

16401
OB110-07-0074
420899
16029003
16405
OB110-13-0057
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REALIZACIJA
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REALIZACIJE
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7

8

9

10
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12

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

19.520,00

20.000,00

97,60

OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTIZAHOD

10.000,00

16.579,80

0,00

16.579,80

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

16.579,80

0,00

16.579,80

0,00

5.000,00

5.000,00

4.288,30

5.000,00

85,77

OPPN ZD IN LEKARNA

OB110-20-0020
420804
OB110-21-0038
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

4.288,30

5.000,00

85,77

OPPN TRŽIŠČE

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.352.069,17

2.352.069,17

909.312,02

2.352.069,17

38,66

1.816.548,17

1.816.548,17

608.325,29

1.816.548,17

33,49

76.000,00

76.000,00

10.241,57

76.000,00

13,48

19.000,00

19.000,00

7.116,57

19.000,00

37,46

19.000,00

19.000,00

7.116,57

19.000,00

37,46

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
Študije o vodooskrbi

16411
.
402999

Drugi operativni odhodki
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

9.000,00

9.000,00

3.125,00

9.000,00

34,72

420801

Investicijski nadzor

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-13-0060

OB110-21-0003
420804

6.000,00

6.000,00

3.125,00

6.000,00

52,08

NOVI VODNI VIRI SEVNICA

48.000,00

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

48.000,00

48.000,00

0,00

48.000,00

0,00

1.740.548,17

1.740.548,17

598.083,72

1.740.548,17

34,36

16.500,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

Investicije v vodooskrbne sisteme

16413
.
402511
OB110-14-0040
420402

16406

16.500,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

150.000,00

150.000,00

49.867,50

150.000,00

33,25

Rekonstrukcije in adaptacije

150.000,00

150.000,00

49.867,50

150.000,00

33,25

1.574.048,17

1.574.048,17

548.216,22

1.574.048,17

34,83

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

OB110-17-0014

16039003

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

17.685,37

17.685,37

1.219,00

17.685,37

6,89

1.526.493,78

1.526.493,78

546.997,22

1.526.493,78

35,83

420801

Investicijski nadzor

29.869,02

29.869,02

0,00

29.869,02

0,00

Objekti za rekreacijo

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,34

Objekti za rekreacijo

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,34
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7

8

9
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12

OBJEKTI ZA REKREACIJO

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,34

Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov

21.861,00

21.861,00

4.665,65

21.861,00

21,34

Druge komunalne dejavnosti

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,69

Urejanje javnih površin

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,69

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,69

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

513.660,00

513.660,00

296.321,08

513.660,00

57,69

245.000,00

245.000,00

96.246,82

245.000,00

39,28

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

OBNOVA STANOVANJ

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

Drugi programi na stanovanjskem področju

165.000,00

165.000,00

96.246,82

165.000,00

58,33

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,03

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,03

120.000,00

120.000,00

55.239,29

120.000,00

46,03

45.000,00

45.000,00

41.007,53

45.000,00

91,13

45.000,00

45.000,00

41.007,53

45.000,00

91,13

45.000,00

45.000,00

41.007,53

45.000,00

91,13

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,47

16443
OB110-18-0007
420500
16059003
16440
.
402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Subvencije za spodbujanje gradenj

16442
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,47

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

112.000,00

112.000,00

35.243,32

112.000,00

31,47

RUŠENJE OBJEKTOV

50.000,00

50.000,00

23.058,00

50.000,00

46,12

Priprava zemljišča

50.000,00

50.000,00

23.058,00

50.000,00

46,12

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM.
OPR.

52.000,00

52.000,00

12.185,32

52.000,00

23,43

420401

Novogradnje

50.000,00

50.000,00

12.185,32

50.000,00

24,37

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

16450
OB110-14-0042
420400
OB110-18-0010
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OPPN STUDENEC VZHOD-KOMUNALNO
OPREMLJANJE

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Novogradnje

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči
v primerih nesreč

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

23029001

Rezerva občine

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

243.700,00

220.137,62

41.644,56

220.137,62

18,92

10.086.518,07
55.000,00

10.084.018,07
55.000,00

3.714.476,81
32.522,84

10.084.018,07
55.000,00

36,84
59,13

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,13

23401
.
409100

Proračunska rezerva

10

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,13

Javna dela

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,13

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,13

55.000,00

55.000,00

32.522,84

55.000,00

59,13

34.000,00

34.000,00

243,39

34.000,00

0,72

8.000,00

8.000,00

243,39

8.000,00

3,04

4004

10403
.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

8.000,00

8.000,00

243,39

8.000,00

3,04

Oprema za zdravstvene namene

6.000,00

6.000,00

243,39

6.000,00

4,06

17401

6.000,00

6.000,00

243,39

6.000,00

4,06

Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000,00

6.000,00

243,39

6.000,00

4,06

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH
OBJEKTOV

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

NAKUP DEFIBRILATORJEV

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Nakup medicinske opreme in napeljav

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

.
402511
17404
OB110-19-0011
420240
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1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001
17411

26.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

Nujno zdravstveno varstvo

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO
ZDRAVSTVENO VARSTVO

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

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

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Mrliško ogledna služba

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

Mrliško pregledna služba

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

.
413302
17079002
17420
.
402999

Drugi operativni odhodki

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

413302

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

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

413500

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

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.923.763,07

1.980.263,07

690.885,52

1.980.263,07

34,89

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

18
1802

Ohranjanje kulturne dediščine

102.400,00

102.400,00

5.490,00

102.400,00

5,36

18029001

Nepremična kulturna dediščina

95.000,00

95.000,00

5.490,00

95.000,00

5,78

SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

95.000,00

95.000,00

5.490,00

95.000,00

5,78

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V
SEVNICI

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVEGA DOMA

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

UREDITEV GRAJSKEGA POBOČJA

15.000,00

15.000,00

5.490,00

15.000,00

36,60

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

15.000,00

5.490,00

15.000,00

36,60

18481
.
412000
OB110-20-0009
420402
OB110-21-0008
420804
OB110-22-0011
420804
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Premična kulturna dediščina

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

7.400,00

7.400,00

0,00

7.400,00

0,00

.
413302

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

1803

Programi v kulturi

790.578,01

790.578,01

300.912,19

790.578,01

38,06

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

419.455,00

419.455,00

185.371,47

419.455,00

44,19

Knjižnična dejavnost

394.320,00

394.320,00

176.730,35

394.320,00

44,82

18401

394.320,00

394.320,00

176.730,35

394.320,00

44,82

413300

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

274.320,00

274.320,00

116.274,25

274.320,00

42,39

413302

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

120.000,00

120.000,00

60.456,10

120.000,00

50,38

25.135,00

25.135,00

8.641,12

25.135,00

34,38

.

Posavska potujoča knjižnica

18404

25.135,00

25.135,00

8.641,12

25.135,00

34,38

413300

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

11.473,00

11.473,00

5.706,99

11.473,00

49,74

413302

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

13.662,00

13.662,00

2.934,13

13.662,00

21,48

Umetniški programi

277.123,01

277.123,01

92.427,70

277.123,01

33,35

Transferi KŠTM za dejavnost kulture

277.123,01

277.123,01

92.427,70

277.123,01

33,35

.

18039002
18408

252.123,01

252.123,01

89.997,46

252.123,01

35,70

413300

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

108.000,00

108.000,00

46.008,12

108.000,00

42,60

413302

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

144.123,01

144.123,01

43.989,34

144.123,01

30,52

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
KULTURE

25.000,00

25.000,00

2.430,24

25.000,00

9,72

Investicijski transferi javnim zavodom

25.000,00

25.000,00

2.430,24

25.000,00

9,72

Ljubiteljska kultura

87.000,00

87.000,00

16.113,03

87.000,00

18,52

Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

15.000,00

15.000,00

4.676,00

15.000,00

31,17

15.000,00

15.000,00

4.676,00

15.000,00

31,17

.

OB110-16-0034
432300
18039003
18410
.
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Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

15.000,00

15.000,00

4.676,00

15.000,00

31,17

Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

72.000,00

72.000,00

11.437,03

72.000,00

15,88

72.000,00

72.000,00

11.437,03

72.000,00

15,88

70.000,00

70.000,00

11.000,00

70.000,00

15,71

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413302

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

2.000,00

2.000,00

437,03

2.000,00

21,85

Drugi programi v kulturi

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,00

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,00

Investicijski transferi javnim zavodom

7.000,00

7.000,00

6.999,99

7.000,00

100,00

18039005
18403
OB110-07-0116
432300

1804

Podpora posebnim skupinam

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

18049001

Programi veteranskih organizacij

7.000,00

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

7.000,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

100,00

18440
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

1.023.785,06

1.080.285,06

377.483,33

1.080.285,06

34,94

18059001

Programi športa

850.773,00

907.273,00

307.441,42

907.273,00

33,89

Transferi za športne dejavnosti

498.513,00

498.513,00

291.123,37

498.513,00

58,40

388.513,00

388.513,00

185.568,88

388.513,00

47,76

163.000,00

163.000,00

75.560,37

163.000,00

46,36

18420
.

OB110-16-0036

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

413300

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

91.000,00

91.000,00

40.656,33

91.000,00

44,68

413302

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

134.513,00

134.513,00

69.352,18

134.513,00

51,56

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE
ŠPORTA

110.000,00

110.000,00

105.554,49

110.000,00

95,96
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6

Investicijski transferi javnim zavodom

110.000,00

110.000,00

105.554,49

110.000,00

95,96

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ
PODROČJA ŠPORTA

266.860,00

323.360,00

9.753,70

323.360,00

3,02

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

110.000,00

111.500,00

2.635,20

111.500,00

2,36

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

11.500,00

2.635,20

11.500,00

22,91

132.360,00

132.360,00

4.833,07

132.360,00

3,65

432300
18421
.
402511
OB110-07-0104

Tekoče vzdrževanje druge opreme

INVESTIC. VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME IN
OBJEKTOV

OB110-16-0037
420299

Nakup druge opreme in napeljav

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
UREDITEV REKREATIVNIH POVRŠIN NA OREHOVEM

OB110-21-0039
420804
OB110-21-0040
420804
OB110-22-0020
420299

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

1.871,52

10.000,00

18,72

122.360,00

2.961,55

122.360,00

2,42

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

ŠPORTNI PARK KRMELJ

17.000,00

23.500,00

2.285,43

23.500,00

9,73

Načrti in druga projektna dokumentacija

17.000,00

23.500,00

2.285,43

23.500,00

9,73

PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ

0,00

48.500,00

0,00

48.500,00

0,00

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

48.500,00

0,00

48.500,00

0,00

85.400,00

85.400,00

6.564,35

85.400,00

7,69

85.400,00

85.400,00

6.564,35

85.400,00

7,69

0,00

3.200,00

0,00

Upravljanje bazena v Sevnici

18422

10.000,00
122.360,00

.
402001

Čistilni material in storitve

3.200,00

3.200,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

402200

Električna energija

5.000,00

5.000,00

52,81

5.000,00

1,06

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000,00

4.000,00

598,12

4.000,00

14,95

402203

Voda in komunalne storitve

17.000,00

17.000,00

894,46

17.000,00

5,26

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

30.000,00

27.000,00

2.951,40

27.000,00

10,93

402504

Zavarovalne premije za objekte

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Stran 29 od 61

2.000,00

2.000,00

857,82

2.000,00

42,89

23.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

2.700,00

2.700,00

1.209,74

2.700,00

44,81
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7

8

9

10

11

12

Programi za mladino

173.012,06

173.012,06

70.041,91

173.012,06

40,48

Transferi za mladinsko dejavnost

173.012,06

173.012,06

70.041,91

173.012,06

40,48

173.012,06

173.012,06

70.041,91

173.012,06

40,48

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

15.135,00

15.135,00

0,00

15.135,00

0,00

413300

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

98.000,00

98.000,00

46.118,80

98.000,00

47,06

413302

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

59.877,06

59.877,06

23.923,11

59.877,06

39,95

7.038.578,00

6.986.078,00

2.504.168,79

6.986.078,00

35,85

3.214.900,00

3.214.900,00

1.670.416,89

3.214.900,00

51,96

3.214.900,00

3.214.900,00

1.670.416,89

3.214.900,00

51,96

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

100.000,00

100.000,00

40.882,46

100.000,00

40,88

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
PRED.VZGOJE

100.000,00

100.000,00

40.882,46

100.000,00

40,88

IZOBRAŽEVANJE

19
1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci
19405
OB110-07-0124
432300

Investicijski transferi javnim zavodom
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
.
411921

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

19408
.
411921
19409

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

Stran 30 od 61

100.000,00

100.000,00

40.882,46

100.000,00

40,88

2.710.000,00

2.710.000,00

1.431.032,66

2.710.000,00

52,81

2.710.000,00

2.710.000,00

1.431.032,66

2.710.000,00

52,81

80.000,00

80.000,00

36.000,00

80.000,00

45,00

2.630.000,00

2.630.000,00

1.395.032,66

2.630.000,00

53,04

200.400,00

200.400,00

91.936,40

200.400,00

45,88

200.400,00

200.400,00

91.936,40

200.400,00

45,88

200.400,00

200.400,00

91.936,40

200.400,00

45,88

30.000,00

30.000,00

11.254,40

30.000,00

37,51

30.000,00

30.000,00

11.254,40

30.000,00

37,51

30.000,00

30.000,00

11.254,40

30.000,00

37,51

4.000,00

4.000,00

1.168,62

4.000,00

29,22

Prih/
Odh

PU

PK

PP

1

2

3

4

NRP

Konto

Opis

REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

5

6

7
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.
411921

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev
Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami

19415
.
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
Transferi v osnovne šole

19411

19413
OB110-10-0023

4.000,00

1.168,62

4.000,00

29,22

4.000,00

4.000,00

1.168,62

4.000,00

29,22

150.000,00

150.000,00

77.746,21

150.000,00

51,83

150.000,00

150.000,00

77.746,21

150.000,00

51,83

150.000,00

150.000,00

77.746,21

150.000,00

51,83

3.500,00

3.500,00

1.448,18

3.500,00

41,38

3.500,00

3.500,00

1.448,18

3.500,00

41,38

3.500,00

3.500,00

1.448,18

3.500,00

41,38

17.000,00

17.000,00

14.947,96

17.000,00

87,93

17.000,00

17.000,00

14.947,96

17.000,00

87,93

17.000,00

17.000,00

14.947,96

17.000,00

87,93

2.906.587,00

2.854.087,00

392.748,91

2.854.087,00

13,76

2.857.587,00

2.804.233,61

365.435,38

2.804.233,61

13,03

445.000,00

445.000,00

255.012,58

445.000,00

57,31

445.000,00

445.000,00

255.012,58

445.000,00

57,31

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

445.000,00

445.000,00

255.012,58

445.000,00

57,31

Investicijski transferi šolam

300.000,00

299.146,61

12.697,72

299.146,61

4,24

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

300.000,00

299.146,61

12.697,72

299.146,61

4,24

.
413302

4.000,00

300.000,00

299.146,61

12.697,72

299.146,61

4,24

1.939.000,00

1.886.500,00

9.395,22

1.886.500,00

0,50

NOVA ŠOLA ANA GALE

543.000,00

515.500,00

9.395,22

515.500,00

1,82

402999

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

499.000,00

471.500,00

0,00

471.500,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

27.000,00

27.000,00

9.395,22

27.000,00

34,80

432300

Investicijski transferi javnim zavodom
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

19414
OB110-19-0039
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GRADNJA OŠ KRMELJ

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

863.000,00

863.000,00

0,00

863.000,00

0,00

DOGRADITEV OŠ BLANCA

OB110-20-0010
402999

Drugi operativni odhodki

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

835.000,00

835.000,00

0,00

835.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

420804

0,00

REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE NA OŠ BOŠTANJ

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

158.000,00

133.000,00

0,00

133.000,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

150.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

OB110-21-0041
420804
OB110-21-0046

KOTLOVNICA OŠ BLANCA

OB110-22-0002

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

IGRIŠČE PRI OŠ SEVNICA

305.000,00

305.000,00

0,00

305.000,00

0,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

33.000,00

33.000,00

15.625,46

33.000,00

47,35

420804
OB110-22-0003

Načrti in druga projektna dokumentacija

Varstvo vozačev

19417

33.000,00

33.000,00

15.625,46

33.000,00

47,35

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

33.000,00

33.000,00

15.625,46

33.000,00

47,35

Šolska tekmovanja

16.000,00

16.000,00

11.616,90

16.000,00

72,61

16.000,00

16.000,00

11.616,90

16.000,00

72,61

16.000,00

16.000,00

11.616,90

16.000,00

72,61

113.000,00

113.000,00

57.483,02

113.000,00

50,87

113.000,00

113.000,00

57.483,02

113.000,00

50,87

.
413302
19418
.
413302

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

19419
.
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Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in
storitve

113.000,00

113.000,00

57.483,02

113.000,00

50,87

7.587,00

7.587,00

3.161,25

7.587,00

41,67

7.587,00

7.587,00

3.161,25

7.587,00

41,67

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

7.587,00

7.587,00

3.161,25

7.587,00

41,67

Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih
občinah

4.000,00

4.000,00

443,23

4.000,00

11,08

4.000,00

4.000,00

443,23

4.000,00

11,08

4.000,00

4.000,00

443,23

4.000,00

11,08

Glasbeno šolstvo

49.000,00

49.853,39

27.313,53

49.853,39

54,79

Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

44.000,00

44.000,00

27.313,53

44.000,00

62,08

44.000,00

44.000,00

27.313,53

44.000,00

62,08

44.000,00

44.000,00

27.313,53

44.000,00

62,08

Investicijski transferi na področju glasbenega
izobraževanja

5.000,00

5.853,39

0,00

5.853,39

0,00

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000,00

5.853,39

0,00

5.853,39

0,00

KŠTM- Dvorana pri OŠ

19423
.
413302
19424
.
413302
19039002
19420

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

.
413302
19421
OB110-07-0135
432300

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

Investicijski transferi javnim zavodom

5.000,00

5.853,39

0,00

5.853,39

0,00

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,09

Pomoči v osnovnem šolstvu

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,09

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega
izobraževanja

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,09

917.091,00

917.091,00

441.002,99

917.091,00

48,09

850.401,00

850.401,00

420.283,71

850.401,00

49,42

21.690,00

21.690,00

3.330,00

21.690,00

15,35

5.000,00

5.000,00

3.022,96

5.000,00

60,46

40.000,00

40.000,00

14.366,32

40.000,00

35,92

1.035.177,00

1.028.677,00

486.656,27

1.028.677,00

47,31

1906

Pomoči šolajočim

19069001
19430
.

20

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

SOCIALNO VARSTVO
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2002

Varstvo otrok in družine

20029001
20400

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,52

Drugi programi v pomoč družini

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,52

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,52

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,52

66.000,00

66.000,00

20.800,00

66.000,00

31,52

.
411103

Darilo ob rojstvu otroka

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

969.177,00

962.677,00

465.856,27

962.677,00

48,39

20049002

Socialno varstvo invalidov

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,00

Socialni transferi posameznikom

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,00

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,00

6.177,00

6.177,00

6.176,73

6.177,00

100,00

807.000,00

800.500,00

392.959,21

800.500,00

49,09

71.000,00

71.000,00

32.150,32

71.000,00

45,28

71.000,00

71.000,00

32.150,32

71.000,00

45,28

6.000,00

6.000,00

1.789,62

6.000,00

29,83

20401
.
411922

Izplačila družinskemu pomočniku
Socialno varstvo starih

20049003

Center za socialno delo Sevnica

20410
.
413300

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

413302

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

65.000,00

65.000,00

30.360,70

65.000,00

46,71

Transferi posameznikom na področju socialnega varstva
starejših

736.000,00

729.500,00

360.808,89

729.500,00

49,46

20430

736.000,00

729.500,00

360.808,89

729.500,00

49,46

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

477.000,00

470.500,00

222.940,39

470.500,00

47,38

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

259.000,00

259.000,00

137.868,50

259.000,00

53,23

Socialno varstvo materialno ogroženih

102.000,00

102.000,00

51.220,33

102.000,00

50,22

Socialni transferi

102.000,00

102.000,00

51.220,33

102.000,00

50,22

102.000,00

102.000,00

51.220,33

102.000,00

50,22

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

.

20049004
20411
.

20049006

402999

Drugi operativni odhodki

411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

30.000,00

20.374,26

30.000,00

67,91

411920

Subvencioniranje stanarin

65.000,00

65.000,00

30.846,07

65.000,00

47,46

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

54.000,00

54.000,00

15.500,00

54.000,00

28,70
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Sofinanciranje programov društev

20403

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Dejavnost Rdečega križa

27.000,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00

50,00

27.000,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00

50,00

27.000,00

27.000,00

13.500,00

27.000,00

50,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

1.144.278,09

1.144.278,09

236.871,36

1.144.278,09

20,70

208.929,91

244.991,01

39.767,66

244.991,01

16,23

.
412000
20404
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja

20405
.
413302

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

ODDELEK ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

4005

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11
1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

188.929,91

224.991,01

33.942,26

224.991,01

15,09

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

53.000,00

58.180,00

15.939,12

58.180,00

27,40

Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

45.180,00

15.939,12

45.180,00

35,28

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

40.000,00

45.180,00

15.939,12

45.180,00

35,28

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

45.180,00

15.939,12

45.180,00

35,28

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih
krajev

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV
TRANSPORTA

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

133.929,91

166.464,01

18.003,14

166.464,01

10,82

4.700,00

4.761,10

4.761,10

4.761,10

100,00

11401
OB110-11-0025
410217
11403
OB110-07-0304
410217

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002

Odškodnine v kmetijstvu

11405

4.700,00

4.761,10

4.761,10

4.761,10

100,00

Druge odškodnine in kazni

4.700,00

4.761,10

4.761,10

4.761,10

100,00

Delovanje društev s področja kmetijstva

6.000,00

6.000,00

313,84

6.000,00

5,23

.
402799
11407
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6.000,00

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Razvoj podeželja

11408
.

6.000,00

313,84

6.000,00

5,23

6.000,00

6.000,00

313,84

6.000,00

5,23

105.229,91

141.229,91

6.276,04

141.229,91

4,44

8.229,91

8.229,91

4.229,91

8.229,91

51,40

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

402099

Drugi splošni material in storitve

4.000,00

413302

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

4.229,91

4.229,91

4.229,91

4.229,91

100,00

TRŽNICA SEVNICA

5.000,00

41.000,00

1.868,48

41.000,00

4,56

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

5.000,00

1.868,48

5.000,00

37,37

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

OB110-14-0023

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

OB110-19-0043

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

LOKALNO JE POVEZOVALNO

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

NAMAKANJE

20.000,00

20.000,00

177,65

20.000,00

0,89

Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,00

20.000,00

177,65

20.000,00

0,89

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000,00

8.000,00

179,81

8.000,00

2,25

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU
SEKTORJU

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

6.000,00

6.000,00

179,81

6.000,00

3,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.000,00

6.000,00

179,81

6.000,00

3,00

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov dop.dej.na kmetiji

10.000,00

6.473,00

6.472,35

6.473,00

99,99

NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.DOP.DEJ.

10.000,00

6.473,00

6.472,35

6.473,00

99,99

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

10.000,00

6.473,00

6.472,35

6.473,00

99,99

420801
OB110-21-0026

OB110-21-0047
420804
11409
OB110-07-0306
402900
OB110-07-0394
410217
11411
OB110-07-0307
410217

Investicijski nadzor
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Zemljiške operacije

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,00

Pomoč za zaokrožitev zemljišč

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,00

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000,00

347,00

0,00

347,00

0,00

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,13

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,13

Zapuščene živali

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,13

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,13

20.000,00

20.000,00

5.825,40

20.000,00

29,13

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

11406
.
402999

Drugi operativni odhodki

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

Sončne elektrarne

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

Rekonstrukcije in adaptacije

130.000,00

130.000,00

14.640,00

130.000,00

11,26

101.407,26

102.507,26

13.020,22

102.507,26

12,70

101.407,26

102.507,26

13.020,22

102.507,26

12,70

12404
OB110-21-0030
420402

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

Gradnja cest za poslovne cone

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

420401

Novogradnje

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

Urejanje cestnega prometa

26.407,26

27.507,26

13.020,22

27.507,26

47,33

JAVNI POTNIŠKI PROMET

21.407,26

21.407,26

10.422,22

21.407,26

48,69

13418
OB110-16-0045

13029003
13450
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21.407,26

21.407,26

10.422,22

21.407,26

48,69

21.407,26

21.407,26

10.422,22

21.407,26

48,69

Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih
površin

5.000,00

6.100,00

2.598,00

6.100,00

42,59

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

5.000,00

6.100,00

2.598,00

6.100,00

42,59

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

6.100,00

2.598,00

6.100,00

42,59

644.848,18

611.561,33

148.572,62

611.561,33

24,29

191.446,09

195.442,89

20.493,97

195.442,89

10,49

.
402399
13451
OB110-15-0027
420804

Drugi prevozni in transportni stroški

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

191.446,09

195.442,89

20.493,97

195.442,89

10,49

Spodbude podjetniškemu razvoju

116.259,06

116.381,61

4.085,88

116.381,61

3,51

13.200,00

13.200,00

711,75

13.200,00

5,39

14404
.
402011

Storitve informacijske podpore uporabnikom

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

402399

Drugi prevozni in transportni stroški

1.200,00

3.200,00

711,75

3.200,00

22,24

402999

Drugi operativni odhodki

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

413302

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

8.000,00

0,00

0,00

0,00

-

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

OB110-06-0007
410299
OB110-09-0020
410299
OB110-17-0031
410299
OB110-19-0023
402999

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE
PONUDNIKE

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

5.815,16

5.815,16

539,25

5.815,16

9,27

Drugi operativni odhodki

5.815,16

5.815,16

539,25

5.815,16

9,27
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VARUJ O(KO)LJE

3.904,00

3.904,00

2.834,88

3.904,00

72,61

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

3.904,00

3.904,00

2.834,88

3.904,00

72,61

11.339,90

11.462,45

0,00

11.462,45

0,00

DIGIVODA

OB110-21-0028
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

5.612,00

5.612,00

0,00

5.612,00

0,00

420239

Nakup avdiovizualne opreme

5.727,90

5.850,45

0,00

5.850,45

0,00

75.187,03

79.061,28

16.408,09

79.061,28

20,75

36.143,00

36.143,00

8.977,24

36.143,00

24,84

Delovanje RRA

14406
.
413300

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

18.000,00

18.000,00

4.354,86

18.000,00

24,19

413301

Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke
delodajalcev

2.558,00

2.558,00

671,03

2.558,00

26,23

413302

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

15.385,00

15.385,00

3.899,39

15.385,00

25,35

413310

Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja

200,00

200,00

51,96

200,00

25,98

RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN
POSAVJE

6.816,00

10.690,25

1.695,86

10.690,25

15,86

413300

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

6.816,00

6.932,15

1.695,86

6.932,15

24,46

413302

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

0,00

3.758,10

0,00

3.758,10

0,00

INVESTICIJSKI TRANSERI RRA

463,01

463,01

0,00

463,01

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

463,01

463,01

0,00

463,01

0,00

KOORDINACIJA EVROPSKIH PROJEKTOV-RRA
POSAVJE

31.765,02

31.765,02

5.734,99

31.765,02

18,05

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

31.765,02

31.765,02

5.734,99

31.765,02

18,05

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

30,78

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

30,78

Turizem

453.402,09

416.118,44

128.078,65

416.118,44

30,78

OB110-18-0025

OB110-19-0018
432300
OB110-21-0027
413300

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403
14039002
14420
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245.402,09

244.118,44

112.107,54

244.118,44

45,92

402009

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

2.000,00

1.475,00

2.000,00

73,75

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

43.000,00

35.416,35

20.851,78

35.416,35

58,88

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

13.027,00

13.027,00

0,00

13.027,00

0,00

413300

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

117.500,00

117.500,00

52.403,22

117.500,00

44,60

413302

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

66.230,09

66.230,09

37.377,54

66.230,09

56,44

420239

Nakup avdiovizualne opreme

2.645,00

2.645,00

0,00

2.645,00

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

6.300,00

0,00

6.300,00

0,00

30.000,00

30.000,00

15.587,86

30.000,00

51,96

.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

OB110-14-0044
402999

Drugi operativni odhodki

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

OB110-16-0047
432300
OB110-16-0048
402999
OB110-18-0026
402999
OB110-21-0029
420402

5.000,00

5.000,00

3.280,06

5.000,00

65,60

20.000,00

20.000,00

12.307,80

20.000,00

61,54

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU
TURIZMA

41.000,00

41.000,00

0,00

41.000,00

0,00

Investicijski transferi javnim zavodom

41.000,00

41.000,00

0,00

41.000,00

0,00

POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Drugi operativni odhodki

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH
PONUDNIKOV

2.000,00

2.000,00

383,25

2.000,00

19,16

Drugi operativni odhodki

2.000,00

2.000,00

383,25

2.000,00

19,16

VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES

130.000,00

94.000,00

0,00

94.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

130.000,00

94.000,00

0,00

94.000,00

0,00

10.500,00

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002

Ravnanje z odpadno vodo
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IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE
CONE

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

15059001

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

15430
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH
CONAH

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

16417
OB110-16-0045
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

8.592,74

4.718,49

0,00

4.718,49

0,00

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003

Štipendije

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

40.000,00

40.000,00

20.870,86

40.000,00

52,18

64.948,73
12.605,93

72.992,29
12.605,93

11.097,60
3.235,40

72.992,29
12.605,93

15,20
25,67

12.605,93

12.605,93

3.235,40

12.605,93

25,67

19440
.
411799

Druge štipendije

06

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

5000
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1
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PP
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4
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Opis

REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Administracija občinske uprave

06039001

12.072,93

12.072,93

3.235,40

12.072,93

26,80

4.300,00

4.300,00

1.726,02

4.300,00

40,14

4.300,00

4.300,00

1.726,02

4.300,00

40,14

Sejnine udeležencem odborov

4.300,00

4.300,00

1.726,02

4.300,00

40,14

Pisarniški material - KS Blanca

326,19

326,19

0,00

326,19

0,00

Administracija - KS Blanca

60001
.
402905
60002

326,19

326,19

0,00

326,19

0,00

Pisarniški material in storitve

326,19

326,19

0,00

326,19

0,00

Stroški prevozov-KS Blanca

1.800,00

1.800,00

27,63

1.800,00

1,54

.
402000
60003

1.800,00

1.800,00

27,63

1.800,00

1,54

Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.800,00

1.800,00

27,63

1.800,00

1,54

Energija in komunalne storitve-KS Blanca

3.489,00

3.489,00

1.170,32

3.489,00

33,54

3.489,00

3.489,00

1.170,32

3.489,00

33,54

2.650,00

2.650,00

746,55

2.650,00

28,17

.
402300
60005
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

130,00

130,00

45,65

130,00

35,12

402204

Odvoz smeti

150,00

150,00

81,96

150,00

54,64

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

60006
.

559,00

559,00

296,16

559,00

52,98

2.157,74

2.157,74

311,43

2.157,74

14,43

2.157,74

2.157,74

311,43

2.157,74

14,43

1.190,00

1.190,00

0,00

1.190,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

12,00

12,00

2,60

12,00

21,67

402999

Drugi operativni odhodki

955,74

955,74

308,83

955,74

32,31

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

533,00

533,00

0,00

533,00

0,00

Upravljanje z premoženjem

533,00

533,00

0,00

533,00

0,00

533,00

533,00

0,00

533,00

0,00

533,00

533,00

0,00

533,00

0,00

48.742,80

56.786,36

7.862,20

56.786,36

13,85

48.742,80

56.786,36

7.862,20

56.786,36

13,85

06039002
60007
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13029001
13001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,29

Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,29

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,29

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.940,95

12.826,95

7.862,20

12.826,95

61,29

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,00

JP 873031 TOMAŽEV HRIB - PRIKLANCE

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

32.801,85

43.959,41

0,00

43.959,41

0,00

.
402503
13029002
13002
OB110-21-0015
420402

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3.600,00

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

1803

Programi v kulturi

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2.600,00

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

18001
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

18059001

Programi športa

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Investicijska vlaganja v rekreacijske površine - KS Blanca

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

INVESTICIJSKA VLAGANJA V REK. POVR. - KS
BLANCA

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

230.142,04
17.600,00

230.142,04
11.829,23

125.436,54
7.969,10

230.142,04
11.829,23

54,50
67,37

18003
OB110-21-0013
420299

06

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

17.600,00

11.829,23

7.969,10

11.829,23

67,37

06039001

Administracija občinske uprave

17.600,00

11.829,23

7.969,10

11.829,23

67,37

400,00

400,00

154,87

400,00

38,72

5001

60011

Pisarniški material-KS Boštanj
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

5

6

7

8

9

10

11

12

400,00

400,00

154,87

400,00

38,72

402000

Pisarniški material in storitve

200,00

200,00

61,55

200,00

30,78

402099

Drugi splošni material in storitve

200,00

200,00

93,32

200,00

46,66

3.700,00

1.929,23

1.570,17

1.929,23

81,39

3.700,00

1.929,23

1.570,17

1.929,23

81,39

600,00

471,85

471,85

471,85

100,00

1.800,00

757,38

757,38

757,38

100,00

.

Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

60014
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

700,00

700,00

340,94

700,00

48,71

402206

Poštnina in kurirske storitve

600,00

0,00

0,00

0,00

-

13.500,00

9.500,00

6.244,06

9.500,00

65,73

13.500,00

9.500,00

6.244,06

9.500,00

65,73

Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

60015
.
402902

Plačila po podjemnih pogodbah

6.500,00

4.500,00

3.325,76

4.500,00

73,91

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.700,00

3.700,00

1.837,56

3.700,00

49,66

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402999

Drugi operativni odhodki

100,00

100,00

37,55

100,00

37,55

3.200,00

1.200,00

1.043,19

1.200,00

86,93

107.542,04

95.312,81

93.023,97

95.312,81

97,60

107.542,04

95.312,81

93.023,97

95.312,81

97,60

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,81

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,81

13011

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,81

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

32.677,88

20.448,65

18.159,91

20.448,65

88,81

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,00

REKONSTRUKCIJA JP GABERJE KRIŽ

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,00

.
402503
13029002
13012
OB110-22-0017
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REALIZACIJA
30.06.2022
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REALIZACIJE
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REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

6
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

74.864,16

74.864,16

74.864,06

74.864,16

100,00

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,69

1603

Komunalna dejavnost

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,69

16039001

Oskrba z vodo

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,69

Oskrba z vodo - KS Boštanj

95.000,00

99.000,00

24.443,47

99.000,00

24,69

41.654,73

45.654,73

24.443,47

45.654,73

53,54

15.000,00

12.817,15

4.929,23

12.817,15

38,46

16055
.
402200

Električna energija

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402510
402999

413500
OB110-22-0018
420401

400,00

400,00

210,75

400,00

52,69

3.000,00

3.000,00

1.791,11

3.000,00

59,70

11.654,73

21.837,58

16.042,91

21.837,58

73,46

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.100,00

1.100,00

486,20

1.100,00

44,20

Drugi operativni odhodki

8.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

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

2.500,00

1.500,00

983,27

1.500,00

65,55

GRADNJA VODOVODA BOBEN

53.345,27

53.345,27

0,00

53.345,27

0,00

Novogradnje

53.345,27

53.345,27

0,00

53.345,27

0,00

10.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

10.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003

Ljubiteljska kultura

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

6.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

Drugi programi v kulturi

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

18011
.
412000
18039005
18012
.
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REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

6
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5002
06

4.000,00

0,00

0,00

0,00

-

33.874,51
14.570,78

33.949,51
15.857,21

15.224,24
8.549,89

33.949,51
15.857,21

44,84
53,92

0603

Dejavnost občinske uprave

14.570,78

15.857,21

8.549,89

15.857,21

53,92

06039001

Administracija občinske uprave

14.570,78

15.857,21

8.549,89

15.857,21

53,92

711,94

711,94

0,00

711,94

0,00

711,94

711,94

0,00

711,94

0,00

Administracija -KS Krmelj

60020
.
402000

Pisarniški material in storitve

170,00

170,00

0,00

170,00

0,00

402001

Čistilni material in storitve

140,00

140,00

0,00

140,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

401,94

401,94

0,00

401,94

0,00

4.858,00

4.783,52

1.916,57

4.783,52

40,07

4.858,00

4.783,52

1.916,57

4.783,52

40,07

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

60023
.
402200

Električna energija

2.350,00

2.275,52

710,42

2.275,52

31,22

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

981,12

2.000,00

49,06

402203

Voda in komunalne storitve

508,00

508,00

225,03

508,00

44,30

9.000,84

10.361,75

6.633,32

10.361,75

64,02

9.000,84

10.361,75

6.633,32

10.361,75

64,02

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

500,00

928,64

132,16

928,64

14,23

4.500,00

4.500,00

1.804,70

4.500,00

40,10

20,00

20,00

2,25

20,00

11,25

3.980,84

4.913,11

4.694,21

4.913,11

95,54

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

13021
.
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6
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

18

16.051,35

14.906,92

6.674,35

14.906,92

44,77

3.252,38

3.185,38

0,00

3.185,38

0,00

1803

Programi v kulturi

3.252,38

3.185,38

0,00

3.185,38

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

18020
.
412000
18039005
18021

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

2.300,00

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

Drugi programi v kulturi

952,38

885,38

0,00

885,38

0,00

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

952,38

885,38

0,00

885,38

0,00

952,38

885,38

0,00

885,38

0,00

952,38

885,38

0,00

885,38

0,00

80.782,64
27.987,63

80.782,64
27.987,63

39.825,55
12.655,32

80.782,64
27.987,63

49,30
45,22

.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

06

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

27.987,63

27.987,63

12.655,32

27.987,63

45,22

06039001

Administracija občinske uprave

21.487,63

21.487,63

7.304,74

21.487,63

34,00

2.181,00

2.181,00

389,21

2.181,00

17,85

2.181,00

2.181,00

389,21

2.181,00

17,85

5003

Pisarniški material-KS Loka

60030
.
402000

Pisarniški material in storitve

178,00

178,00

68,63

178,00

38,56

402009

Izdatki za reprezentanco

503,00

503,00

0,00

503,00

0,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.500,00

1.500,00

320,58

1.500,00

21,37

Energija in komunalne storitve - KS Loka

6.558,00

6.558,00

3.038,49

6.558,00

46,33

6.558,00

6.558,00

3.038,49

6.558,00

46,33

60031
.
402200

Električna energija

3.620,00

3.620,00

2.210,24

3.620,00

61,06

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.300,00

1.300,00

429,59

1.300,00

33,05

402204

Odvoz smeti

50,00

50,00

32,66

50,00

65,32

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

732,00

732,00

366,00

732,00

50,00

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

856,00

856,00

0,00

856,00

0,00
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7

8

9

10

11

12

Drugi operativni odhodki-KS Loka

60032
.

12.748,63

12.748,63

3.877,04

12.748,63

30,41

12.748,63

12.748,63

3.877,04

12.748,63

30,41

5.220,00

5.220,00

2.001,60

5.220,00

38,34

20,00

20,00

4,40

20,00

22,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402999

Drugi operativni odhodki

7.508,63

7.508,63

1.871,04

7.508,63

24,92

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,32

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,32

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,32

6.500,00

6.500,00

5.350,58

6.500,00

82,32

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

44.293,01

44.293,01

25.423,73

44.293,01

57,40

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,79

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,79

06039002
60033
.
402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13032
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,79

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,79

4.502,00

4.502,00

1.746,50

4.502,00

38,79

16030
.
402200

Električna energija

1.080,00

1.080,00

388,04

1.080,00

35,93

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.422,00

3.422,00

1.358,46

3.422,00

39,70

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi
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REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Ljubiteljska kultura v KS Loka

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

18059001

Programi športa

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Šport in prostočasne aktivnosti

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

33.617,41
3.106,00

33.617,41
3.106,00

1.713,66
388,93

33.617,41
3.106,00

5,10
12,52

18031
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

06

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

3.106,00

3.106,00

388,93

3.106,00

12,52

Administracija občinske uprave

2.106,00

2.106,00

388,93

2.106,00

18,47

Administracija - KS Primož

1.306,00

1.306,00

201,15

1.306,00

15,40

1.306,00

1.306,00

201,15

1.306,00

15,40

100,00

20,00

0,00

20,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

200,00

280,00

200,00

280,00

71,43

5004

06039001
60040
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet
Energija in komunalne storitve-KS Primož

60041

6,00

6,00

1,15

6,00

19,17

800,00

800,00

187,78

800,00

23,47

800,00

800,00

187,78

800,00

23,47

402200

Električna energija

700,00

700,00

133,00

700,00

19,00

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

100,00

54,78

100,00

54,78

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Upravljanje z premoženjem -KS Primož

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

.

06039002
60043
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
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REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Primož

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME KS PRIMOŽ

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

23.511,41

23.511,41

1.324,73

23.511,41

5,63

23.511,41

23.511,41

1.324,73

23.511,41

5,63

70040
OB110-21-0042
431500

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,36

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,36

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,36

4.511,41

4.511,41

1.324,73

4.511,41

29,36

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

POSODOBITEV CESTE MALA HUBAJNICA-DOLGE

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

19.000,00

19.000,00

0,00

19.000,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

13040
.
402503
13029002
13041
OB110-22-0016
420402

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Ljubiteljska kultura

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Primož

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

18039003
18040
.
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REBALANS A
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dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18059001

Programi športa

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Novogradnje

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

180.023,73
6.725,91

180.023,73
6.725,91

29.122,42
2.392,56

180.023,73
6.725,91

16,18
35,57

18041
OB110-13-0068
420401

06

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

6.725,91

6.725,91

2.392,56

6.725,91

35,57

06039001

Administracija občinske uprave

6.725,91

6.725,91

2.392,56

6.725,91

35,57

Administracija -KS Sevnica

5.318,91

5.318,91

2.047,38

5.318,91

38,49

5.318,91

5.318,91

2.047,38

5.318,91

38,49

5.318,91

5.318,91

2.047,38

5.318,91

38,49

400,00

400,00

82,80

400,00

20,70

5005

60050
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Pisarniški material - KS Sevnica

60051

400,00

400,00

82,80

400,00

20,70

402000

Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

82,80

100,00

82,80

402009

Izdatki za reprezentanco

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

1.007,00

1.007,00

262,38

1.007,00

26,06

1.007,00

1.007,00

262,38

1.007,00

26,06

7,00

7,00

1,90

7,00

27,14

.

Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

60055
.
402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402999

Drugi operativni odhodki

1.000,00

1.000,00

260,48

1.000,00

26,05

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

07039002

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Investicijski transferi za požarno varnost - KS Sevnica

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

70050
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OB110-21-0020
431500

TRANSFER ZA NAKUP OPREME- KS SEVNICA

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki
niso posredni proračunski uporabniki

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

134.297,82

134.297,82

9.729,86

134.297,82

7,24

134.297,82

134.297,82

9.729,86

134.297,82

7,24

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,33

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS
Sevnica

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,33

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,33

104.297,82

104.297,82

9.729,86

104.297,82

9,33

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

REKONSTRUKCIJE IN NOVOGRADNJE NA JP V KS
SEVNICA

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

13050
.
402503
13029002
13051
OB110-22-0001
420402

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Urejanje pokopališč v KS Sevnica

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

MRLIŠKA VEŽICA SEVNICA-NADSTREŠEK-KS
SEVNICA

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

16058
OB110-21-0033
420500

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

14.000,00

14.000,00

12.000,00

14.000,00

85,71

1803

Programi v kulturi

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00
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12

Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

100,00

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

18059001

Programi športa

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Vzdrževanje športnih objektov in površin v KS Sevnica

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

VZDRŽEVANJE ŠPOR. OBJEK. IN POVRŠIN V KS
SEVNICA

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

48.036,66
17.319,34

48.036,66
17.319,34

10.280,96
7.212,97

48.036,66
17.319,34

21,40
41,65

18050
.
412000

18052
OB110-21-0032
420500

06

KS STUDENEC
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

17.319,34

17.319,34

7.212,97

17.319,34

41,65

06039001

Administracija občinske uprave

17.319,34

17.319,34

7.212,97

17.319,34

41,65

Materialni stroški-KS Studenec

1.938,00

1.938,00

510,00

1.938,00

26,32

1.938,00

1.938,00

510,00

1.938,00

26,32

5006

60060
.
402000

Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.838,00

1.838,00

510,00

1.838,00

27,75

Energija in komunalne storitve-KS Studenec

2.680,00

2.680,00

2.045,18

2.680,00

76,31

2.680,00

2.680,00

2.045,18

2.680,00

76,31

60062
.
402200

Električna energija

1.500,00

1.500,00

944,75

1.500,00

62,98

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

180,00

180,00

100,43

180,00

55,79

12.701,34

12.701,34

4.657,79

12.701,34

36,67

12.701,34

12.701,34

4.657,79

12.701,34

36,67

Drugi operativni odhodki - KS Studenec

60063
.
402902

Plačila po podjemnih pogodbah

3.448,56

3.448,56

1.108,56

3.448,56

32,15

402905

Sejnine udeležencem odborov

3.696,00

3.696,00

1.837,56

3.696,00

49,72

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402999

Drugi operativni odhodki
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13064

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

28.417,32

28.417,32

767,99

28.417,32

2,70

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

1803

Programi v kulturi

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Studenec

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

100,00

131.038,76
20.152,91

131.038,76
19.224,91

55.139,04
11.319,33

131.038,76
19.224,91

42,08
58,88

18060
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

06

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

20.152,91

19.224,91

11.319,33

19.224,91

58,88

06039001

Administracija občinske uprave

15.152,91

14.224,91

6.348,56

14.224,91

44,63

3.514,18

3.514,18

1.281,37

3.514,18

36,46

3.514,18

3.514,18

1.281,37

3.514,18

36,46

500,00

500,00

84,42

500,00

16,88

338,00

1.500,00

22,53

5007

Administracija - KS Šentjanž

60070
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

1.500,00

402099

Drugi splošni material in storitve

1.514,18

1.514,18

858,95

1.514,18

56,73

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.476,12

2.476,12

1.571,10

2.476,12

63,45

2.476,12

2.476,12

1.571,10

2.476,12

63,45

1.000,00

1.000,00

359,12

1.000,00

35,91

60072
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

974,12

974,12

961,12

974,12

98,67

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

502,00

502,00

250,86

502,00

49,97
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7

8

9

10
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12

Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

60073
.

9.162,61

8.234,61

3.496,09

8.234,61

42,46

9.162,61

8.234,61

3.496,09

8.234,61

42,46

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.829,61

1.611,97

466,74

1.611,97

28,95

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

1.613,00

1.613,00

806,28

1.613,00

49,99

402905

Sejnine udeležencem odborov

5.700,00

4.989,64

2.220,32

4.989,64

44,50

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

20,00

20,00

2,75

20,00

13,75

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,42

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS
Šentjanž

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,42

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,42

5.000,00

5.000,00

4.970,77

5.000,00

99,42

94.650,35

95.360,71

42.954,73

95.360,71

45,04

94.650,35

95.360,71

42.954,73

95.360,71

45,04

06039002
60074
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

64.650,35

75.990,61

42.954,73

75.990,61

56,53

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

64.650,35

75.990,61

42.954,73

75.990,61

56,53

64.650,35

75.990,61

42.954,73

75.990,61

56,53

64.223,35

75.563,61

42.527,73

75.563,61

56,28

427,00

427,00

427,00

427,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,00

REKONSTRUKCIJA JP 595443, ODSEK V LESKOVCU

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

19.370,10

0,00

19.370,10

0,00

16.235,50

16.453,14

864,98

16.453,14

5,26

13070
.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402999

Drugi operativni odhodki

13029002
13071
OB110-22-0019
420402

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
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8

9

10

11

12

1803

Programi v kulturi

16.235,50

16.453,14

864,98

16.453,14

5,26

18039003

Ljubiteljska kultura

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,00

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,00

18070
.
412000
18039004
18073

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

13.490,00

13.490,00

0,00

13.490,00

0,00

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,19

Mediji in avdiovizualna kultura

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,19

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,19

2.745,50

2.963,14

864,98

2.963,14

29,19

115.722,70
12.033,00

115.722,70
12.406,05

43.295,06
6.923,29

115.722,70
12.406,05

37,41
55,81

.
402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

KS TRŽIŠČE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

12.033,00

12.406,05

6.923,29

12.406,05

55,81

Administracija občinske uprave

12.033,00

12.406,05

6.923,29

12.406,05

55,81

1.900,00

2.373,05

1.885,04

2.373,05

79,44

1.900,00

2.373,05

1.885,04

2.373,05

79,44

1.500,00

1.873,05

1.786,80

1.873,05

95,40

400,00

500,00

98,24

500,00

19,65

1.820,00

1.820,00

996,81

1.820,00

54,77

1.820,00

1.820,00

996,81

1.820,00

54,77

5008

06039001

Materialni stroški-KS Tržišče

60080
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

60081
.
402200

Električna energija

800,00

800,00

579,52

800,00

72,44

402203

Voda in komunalne storitve

700,00

700,00

287,51

700,00

41,07

402204

Odvoz smeti

50,00

50,00

0,00

50,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

60082

270,00

270,00

129,78

270,00

48,07

8.313,00

8.213,00

4.041,44

8.213,00

49,21

8.313,00

8.213,00

4.041,44

8.213,00

49,21

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

2.903,00

2.903,00

1.451,28

2.903,00

49,99

402905

Sejnine udeležencem odborov

4.400,00

4.400,00

1.837,56

4.400,00

41,76

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

10,00

10,00

3,05

10,00

30,50

.
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7

8

9

10

11

12

Drugi operativni odhodki

1.000,00

900,00

749,55

900,00

83,28

82.951,35

82.578,30

25.876,76

82.578,30

31,34

82.951,35

82.578,30

25.876,76

82.578,30

31,34

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,77

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,77

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,77

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

42.951,35

42.578,30

25.876,76

42.578,30

60,77

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

OBNOVA CESTE SKROVNIK

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,90

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,90

13080
.
402503
13029002
13081
OB110-22-0015
420402

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,90

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

5.000,00

5.000,00

495,01

5.000,00

9,90

495,01

1.300,01

495,01

1.300,01

38,08

495,01

1.300,01

495,01

1.300,01

38,08

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

4.504,99

3.699,99

0,00

3.699,99

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

4.504,99

3.699,99

0,00

3.699,99

0,00

16081
.
402999
OB110-19-0001
420402

Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

15.738,35

15.738,35

10.000,00

15.738,35

63,54

1803

Programi v kulturi

15.738,35

15.738,35

10.000,00

15.738,35

63,54

18039003

Ljubiteljska kultura

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

18082
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5

6

7

8

9

10

11

12

.
412000
18039005
18083

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

Drugi programi v kulturi

5.738,35

5.738,35

0,00

5.738,35

0,00

Vzdrževanje večnamenskih domov

5.738,35

5.738,35

0,00

5.738,35

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Nakup drugega pohištva

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

DOM MALKOVEC

1.738,35

1.738,35

0,00

1.738,35

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

1.738,35

1.738,35

0,00

1.738,35

0,00

97.152,48
11.230,00

97.152,48
11.230,00

12.214,92
3.052,11

97.152,48
11.230,00

12,57
27,18

.

OB110-09-0025
420204
OB110-22-0014
420402

06

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

11.230,00

11.230,00

3.052,11

11.230,00

27,18

06039001

Administracija občinske uprave

9.730,00

9.730,00

3.052,11

9.730,00

31,37

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

5009

Administracija - KS Zabukovje

60090
.
402000

Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

402009

Izdatki za reprezentanco

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

4.120,00

4.120,00

562,86

4.120,00

13,66

4.120,00

4.120,00

562,86

4.120,00

13,66

414,78

1.800,00

23,04

Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

60091
.
402200

Električna energija

1.800,00

1.800,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

320,00

320,00

148,08

320,00

46,28

5.010,00

5.010,00

2.489,25

5.010,00

49,69

5.010,00

5.010,00

2.489,25

5.010,00

49,69

Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

60092
.
402099

Drugi splošni material in storitve

500,00

500,00

101,19

500,00

20,24

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

300,00

300,00

247,91

300,00

82,64
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Prih/
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

8

9

10

11

12

6

7

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930
06039002
60093

4.200,00

4.200,00

2.138,30

4.200,00

50,91

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

10,00

10,00

1,85

10,00

18,50

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS
Zabukovje

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

82.922,48

82.922,48

9.162,81

82.922,48

11,05

82.922,48

82.922,48

9.162,81

82.922,48

11,05

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,31

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,31

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,31

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

52.922,48

52.922,48

9.162,81

52.922,48

17,31

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

UREDITEV JP OD LAŠ DO DEBEVC (KORITNA
DOLINA)

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

13090
.
402503
13029002
13091
OB110-22-0013
420402

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1803

Programi v kulturi

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18090
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
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REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

06

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

1.752,00

1.752,00

43,10

1.752,00

06039001

Administracija občinske uprave

752,00

752,00

43,10

752,00

5,73

50,00

50,00

42,90

50,00

85,80

50,00

50,00

42,90

50,00

85,80

50,00

50,00

42,90

50,00

85,80

702,00

702,00

0,20

702,00

0,03

702,00

702,00

0,20

702,00

0,03

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

5010

Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo

60096
.
402000

Pisarniški material in storitve
Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

60097
.
402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet

402999

Drugi operativni odhodki

06039002
60098
OB110-16-0013
420200

7.569,11
1.752,00

7.569,11
1.752,00

975,38
43,10

7.569,11
1.752,00

12,89
2,46
2,46

2,00

2,00

0,20

2,00

10,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE
BREZOVO

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

NAKUP OPREME

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Nakup pisarniškega pohištva

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.440,79

2.129,65

383,28

2.129,65

18,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

13095
.
402503
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16039001
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REBALANS A
2022

VELJAVNI na
dan 18.07.2022

REALIZACIJA
30.06.2022

OCENA
REALIZACIJE

Indeks
REAL/ VELJ

7

8

9

10

11

12

Oskrba z vodo

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

0,00

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

.
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

18
1805

Šport in prostočasne aktivnosti

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

18059001

Programi športa

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ
PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO

3.106,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

500,00

0,00

0,00

0,00

-

500,00

0,00

0,00

0,00

-

IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

2.606,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

Nakup druge opreme in napeljav

2.606,32

3.417,46

549,00

3.417,46

16,06

49.669.166,16 19.668.970,75 49.669.166,16

39,60

18095
.
402503
OB110-16-0008
420299

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

SKUPAJ PRIHODKI, ODHODKI IN
ZADOLŽEVANJE

49.652.929,04
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OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A, Sevnica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum

18.07.2022
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 30.03.2022

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

30.03.2022

0020-2022

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-21-0037

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
SANACIJA CESTE IN BREŽINE PRI CERKVI ZABUKOVJE

30.03.2022

0021-2022

PP
06429
KONTO 402999

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

PP
06441
KONTO 420703
NRP
OB110-13-0026

Nakup osnovnih sredstev
Nakup licenčne programske opreme
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

30.03.2022

0022-2022

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
06429
KONTO 402702

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Odškodnine zaradi sodnih postopkov

31.03.2022

0023-2022

31.03.2022

0024-2022

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
NOVA ŠOLA ANA GALE

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO
Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

31.03.2022

0025-2022

PP
12402
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0014

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Načrti in druga projektna dokumentacija
ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

PP
12401
KONTO 420804
NRP
OB110-21-0044

Študije na področju obnovljivih virov energije
Načrti in druga projektna dokumentacija
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT

3.990,00

07.04.2022

0026-2022

PP
11413
KONTO 410217
NRP
OB110-16-0015

Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

PP
11401
KONTO 410217
NRP
OB110-11-0025

Naložbe v kmetijska gospodarstva
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

1.653,00

NAMEN

Opis

13407
420804
OB110-17-0008
19414
420402
OB110-19-0039

13407
420804
OB110-16-0060
13440
420238
OB110-13-0051

10.698,08

888,00

14.343,08

0,24
2.500,00

S: Sredstva se potrebujejo za naročilo
Geološko - Geotehničnega poročila.
Na: Sredstva se potrebujejo za naročilo
Geološko - Geotehničnega poročila.
S: glede na trenutno realizacijo se del
sredstev lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za nakup
aplikacije za izvajanje vzdrževanja javnih
površin, javnih poti
S: zagotovitev sredstev za plačilo
odškodnine po sodni poravnavi OŠO nadomestilo glede na rast življenskih
stroškov
Na: zagotovitev sredstev za plačilo
odškodnine po sodni poravnavi OŠO nadomestilo glede na rast življenskih
stroškov
S: višek
Na: manjko
S: Sredstva se prerazporejajo na javne
površine (posek dreves, ograja)
Na: Sredstva se prerazporedijo za potrebe
telekomunikacijske opreme.
S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
letu.
Na: Sredstva bodo namenjena za
izvajanje meritev prašnih delcev v zrako
na območju občine Sevnica.
S: Na ukrep Komasacija je prispela 1
vloga, pri kateri je bil dosežen maksimalni
odstotek sofinanciranja, zato se
preostanek neporabljenih sredstev
skladno s sklepom komisije prerazporedi
na podukrep Posodabljanje.
Na: Skladno s sklepom komisije se
neporabljena sredstva iz ukrepa
Komasacija prerazporedijo na podukrep
Posodabljanje zaradi velikega števila
prispelih vlog za nakup kmetijske
mehanizacije in opreme hleva.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum

18.07.2022
Stran 2

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

07.04.2022

0027-2022

PP
11411
KONTO 410217
NRP
OB110-07-0307

PP kmetiji
11401
Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
KONTO 410217
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NRP
OB110-11-0025
NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

Naložbe v kmetijska gospodarstva
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

3.527,00

11.04.2022

0028-2022

PP
14404
KONTO 413302

PP
14404
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 402399
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Spodbude podjetniškemu razvoju
Drugi prevozni in transportni stroški

2.000,00

11.04.2022

0028-2022

PP
14404
KONTO 413302

PP
14404
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 402999
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Spodbude podjetniškemu razvoju
Drugi operativni odhodki

6.000,00

20.04.2022

0029-2022

PP
07411
KONTO 413302

PP
06440
Delovanje Občinske gasilske zveze
KONTO 402500
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.270,00

25.04.2022

0030-2022

PP
06429
KONTO 402999

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

PP
06429
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

1.000,00

25.04.2022

0031-2022

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-17-0023

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-21-0035

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA

12.05.2022

0032-2022

19.05.2022

0033-2022

PP
KONTO
PP
KONTO

Turizem
Drugi operativni odhodki
Prevozni stroški in storitve OU
Goriva in maziva za prevozna sredstva

PP
KONTO
PP
KONTO

Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Prevozni stroški in storitve OU
Stroški nakupa vinjet in urbane

20.05.2022

0034-2022

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-19-0053

Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ

20.05.2022

0035-2022

PP
06440
KONTO 402500

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
06443
KONTO 402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

7.508,59

24.05.2022

0036-2022

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-17-0023

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO

PP
13406
KONTO 420402
NRP
OB110-22-0005

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTNEGA PREHODA DOLNJE BREZOVO

3.788,95

NAMEN

Opis

14420
402999
06423
402300

14420
420500
06423
402306

46.691,08

6.300,00
105,00

0,44

S: Na ukrep Dopolnilna dejavnost sta
prispeli 2 vlogi, pri katerih je bil dosežen
maksimalni odstotek sofinanciranja, zato
se preostanek neporabljenih sredstev
skladno s sklepom komisije prerazporedi
na podukrep Posodabljanje.
Na: Skladno s sklepom komisije se
neporabljena sredstva iz ukrepa
Dopolnilne dejavnosti prerazporedijo na
podukrep Posodabljanje zaradi velikega
števila prispelih vlog za nakup kmetijske
mehanizacije in opreme hleva.
S: Prenos za izvedbo naravoslovnih dni v
šolah.
Na: Prenos za izvedbo naravoslovnih dni v
šolah.
S: Prenos za izvedbo naravoslovnih dni v
šolah.
Na: Prenos za izvedbo naravoslovnih dni v
šolah.
S: Participativni proračun za razsvetljavo v
KD Studenec
Na: Participativni proračun za razsvetljavo
v KD Studebec
S: glede na trenutno realizacijo se
sredstva lahko prerazporedijo
Na: zagotovitev sredstev za plačilo davka
na promet nepremičnin
S: Sredstva se potrebujejo za celovito
izvedbo investiciije ceste Grahovica Jablanica.
Na: Sredstva se potrebujejo za celovito
izvedbo investiciije ceste Grahovica Jablanica.
S: Prenos v okviru iste PP 14420.
Na: Prenos v okviru iste PP 14420.
S: glede na trenutno stanje sredstev se le
del teh lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za nakup vinjete
za novo službeno vozilo
S: Potrebno je zagotiviti sredstva za
plačilo računa (zaokroževanje).
Na: Potrebno je zagotiviti sredstva za
plačilo računa (zaokroževanje).
S: glede na realizacijo se del sredstev
lahko prerazporedi
Na: zagotovitev sredstev za plačilo NUSZ
S: višek
Na: manjko

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum

18.07.2022
Stran 3

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

27.05.2022

0037-2022

PP
20430
KONTO 411909

PP
18421
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 420804
Regresiranje oskrbe v domovih
NRP
OB110-21-0040

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Načrti in druga projektna dokumentacija
ŠPORTNI PARK KRMELJ

31.05.2022

0038-2022

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

01.06.2022

0039-2022

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

Spodbude podjetniškemu razvoju
Nakup avdiovizualne opreme
DIGIVODA
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE

01.06.2022

0040-2022

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-19-0039

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
NOVA ŠOLA ANA GALE

PP
18421
KONTO 420299
NRP
OB110-22-0020

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Nakup druge opreme in napeljav
PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ

25.000,00

01.06.2022

0041-2022

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-21-0046

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

PP
18421
KONTO 420299
NRP
OB110-22-0020

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Nakup druge opreme in napeljav
PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ

25.000,00

03.06.2022

0043-2022

PP
16401
KONTO 420899
NRP
OB110-07-0074

Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM

PP
16405
KONTO 420804
NRP
OB110-19-0008

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD

6.579,80

08.06.2022

0044-2022

PP
18421
KONTO 420299
NRP
OB110-22-0020

PP
18421
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO 420804
Nakup druge opreme in napeljav
NRP
OB110-07-0104
PLEZALNA STENA V OŠ BOŠTANJ

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Načrti in druga projektna dokumentacija
IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

1.500,00

14.06.2022

0045-2022

PP
14420
KONTO 402999

Turizem
Drugi operativni odhodki

21.06.2022

0046-2022

21.06.2022

0047-2022

22.06.2022

0048-2022

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Turizem
Rekonstrukcije in adaptacije
VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Rekonstrukcije in adaptacije
REK. KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ IN ODSEK GLINO
Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 1.100,00
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE
Razvoj podeželja
36.000,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
TRŽNICA SEVNICA
Urejanje vodotokov
14.562,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBVODNE UREDITVE OB SEVNIČNI
Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
853,39
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

NAMEN

Opis

14420
420402
OB110-21-0029
13406
420402
OB110-17-0023
19413
432300
OB110-10-0023

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

14404
420239
OB110-21-0028
13406
420402
OB110-20-0029

13451
420804
OB110-15-0027
11408
420500
OB110-14-0023
15501
420500
OB110-21-0002
19421
432300
OB110-07-0135

6.500,00

122,45
12.863,86

S: Planirana sredstva v proračuna ne
bodo v celoti porabljena.
Na: Planirana sredstva ne zadostujejo za
celotno plačilo izdelave potrebne
projektne dokumentacije
S: Prenos za projekt Digivoda.
Na: Prenos za projekt Digivoda.
S: Sredstva se potrebujejo za sanacijo
večjega posedka cestišča.
Na: Sredstva se potrebujejo za sanacijo
večjega posedka cestišča.
S: Realizacija bo skladna s pogodbo z
izvjalcem.
Na: Sredstva bodo namenjena za izvedbo
plezalne stene v OŠ Boštanj - pridobili
sredstva s strani MIZŠ 20.000 EUR.
S: Realizacija projekta se bo začela
izvajati v drugi polovici leta in bo skladna
s pogodbo z izvajalcem.
Na: Sredstva bodo namenjena za izvedbo
plezalne stene v OŠ Boštanj - pridobljena
sredstva s strani MIZŠ - 20.000 EUR.
S: Sredstva se prerazporedijo za izdelavo
DNZO in PZI za izgradnjo nove TP
Drožanjska in električni vodi.
Na: Sredstva se porabijo za plačilo
iizdelave DNZO in PZI za izgradnjo nove
TP Drožanjska in električni vodi.
S: Načrtovana proračunska sredstva ne
bodo v celoti porabljena za izvedbo
projekta.
Na: Zaradi naročila dodatne projektne
dokumenatacije za izvedbo sanacije,
načrtovana proračunska sredstva ne bodo
zadostovala.
S: Prenos na PP 13451, konto 420804.
Na: Prenos iz PP 14420, konto 402999.
S: Prenos na PP 11408, konto 420500.
Na: Prenos iz PP 14420, konto 420402.
S: višek
Na: manjko
S: Sredstva v višini 853,39 EUR (ureditev
strelovoda), se prerazporedijo na
postavko investicijski transferi na
področju glasbenega izobraževanja
Na: Sredstva v višini 853,39 EUR
(ureditev strelovoda), se prerazporedijo
na postavko investicijski transferi na
področju glasbenega izobraževanja

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum

18.07.2022
Stran 4

v EUR
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

22.06.2022

0049-2022

PP
16407
KONTO 420401
NRP
OB110-20-0005

PP
16407
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
KONTO 420500
Novogradnje
OB110-19-0030
IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU NRP

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

22.06.2022

0050-2022

PP
15501
KONTO 420402
NRP
OB110-17-0009

Urejanje vodotokov
Rekonstrukcije in adaptacije
UREJANJE VODOTOKOV

PP
15401
KONTO 420402
NRP
OB110-12-0068

Ravnanje z odpadki
Rekonstrukcije in adaptacije
OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

6.830,00

30.06.2022

0042-2022
0055-2022

Avtobusna postajališča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
Turizem
Drugi operativni odhodki

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Odškodnine v kmetijstvu
Druge odškodnine in kazni

2.200,00

30.06.2022

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

30.06.2022

0056-2022

PP
06413
KONTO 400400

Stroški dela občinske uprave
Sredstva za nadurno delo

PP
06413
KONTO 400999

01.07.2022

0051-2022

01.07.2022

0051-2022

04.07.2022

0052-2022

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAHPP
KONTO
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAHPP
KONTO
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC
PP
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
KONTO
Drugi splošni material in storitve

08.07.2022

0053-2022

PP
18422
KONTO 402500

Upravljanje bazena v Sevnici
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
18422
KONTO 402201

30.11.2022

0054-2022

PP
12402
KONTO 420804
NRP
OB110-20-0014

INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO
Načrti in druga projektna dokumentacija
ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

PP
12401
KONTO 420804
NRP
OB110-21-0044

NAMEN

Opis

13410
420500
OB110-07-0062
14420
402999

16417
420402
OB110-16-0045
16417
420402
OB110-16-0045
06420
402099

13440
420238
OB110-13-0051
11405
402799

14406
413300
OB110-18-0025
14406
413302
OB110-18-0025
06429
402999

23.000,00

61,10

S: Zaradi vložene pritožbe na gradbeno
dovoljenje se izvedba investicije zamakne
v leto 2023, zato se sredstva
prerazporedijo za izvedbo investicijskega
vzdrževanja na pokopališču Studenec
Na: Za izvedbo ureditve prostora za
raztros pepela na pokopališču Studenec
S: Sredstva ne bodo porabljena v
tekočem letu.
Na: Sredstva bodo namenjena za ureditev
ploščadi Cerod II.
S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti.
Na: Prestavitev trase OŠO na Razborju.

S: Prenos sredstev iz PP 14420 na PP
11405
Na: Prenos sredstev na PP 11405 iz PP
14420
Stroški dela občinske uprave
3,25 S: Sredstva se prerazporedijo zaradi
Drugi izdatki zaposlenim
izplačila nadomestila za uporabo lastnih
sredstev za delo na domu.
Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
izplačila nadomestila za uporabo lastnih
sredstev za delo na domu.
Delovanje RRA
116,15 S: Prenos na PP 14406, konto 413300.
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimNa: Prenos iz PP 16417, konto 420402.
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Delovanje RRA
3.758,10 S: Prenos na PP 14406, konto 413302.
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Na: Prenos iz PP 16417, konto 420402.
RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
2.000,00 S: Prosta sredstva se prerazporedijo na
Drugi operativni odhodki
postavko za plačilo drugih operativnih
odhodlkov za delovanje OU, kjer so
sredstva že porabljena.
Na: Prosta sredstva se prerazporedijo na
postavko za plačilo drugih operativnih
odhodlkov za delovanje OU, kjer so
sredstva že porabljena.
Upravljanje bazena v Sevnici
3.000,00 S: planirana sredstva ne bodo porabljena
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
v celoti.
Na: planirana sredstva ne zadoščajo za
pokritje stroškov.
Študije na področju obnovljivih virov energije
3.596,60 S: Sredstva ne bodo porabljena v tem
Načrti in druga projektna dokumentacija
letu.
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT
Na: Srestva bodo namenjena za izdelavo
Akcijskega načrta za trajnostno energijo
in podnebne spremembe - SECAP.

287.910,16

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi
območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini
Sevnica - skrajšani postopek

Številka:

011-0002/2022

Pripravljavca gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
Poročevalca:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Vincenc Knez, predsednik Odbora za okolje in prostor

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

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
Številka: 011-0002/2022
Datum: 14.9.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti
pred šolami in vrtci v Občini Sevnica – (skrajšani postopek)

V bližini OŠ Boštanj je začela delovati nova enota vrtca Boštanj. Občina Sevnica se je zaradi
varnosti otrok, ki obiskujejo vrtec v tej enoti, odločila in pristopila k podaljšanju območja
omejene hitrosti na tem območju (30 km).
Iz strani železniške postaje proti OŠ Boštanj je bilo ugotovljeno, da preglednost izvoza iz nove
enote vrtca ovira previsoka živa meja. Občina Sevnica je v sodelovanju s Skupnim
prekrškovnim organom zagotovila, da je lastnik odstranil del žive meje. S tem se je povečala
preglednost, dodatno pa bo voznike na povečano cono omejene hitrosti opominjala tudi nova
grbina z ustrezno vertikalno prometno signalizacijo in pripadajočim urbano - arhitekturnim
oblikovanjem prometnih površin.
Na lokalni cesti LC 372343 ob OŠ Boštanj so že bili izvedeni ukrepi urbano - arhitekturnega
oblikovanja prometnih površin skladno z Odredbo o določitvi območij omejene hitrosti pred
šolami in vrtci v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 64/00). Območje omejene hitrosti bomo
podaljšali, tako da bo zajemalo tudi ta del in skupaj tvorilo smiselno in funkcionalno celoto.
Gledano iz smeri Dolenjega Boštanja proti OŠ Boštanj bo Občina Sevnica takoj za
individualnim priključkom postavila opozorilne naprave za umirjanje prometa, izvedla grbino,
skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št.
99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21), skupaj z novima prometnima znakoma »3202« - grbina
v obeh smereh. Na isti drog, v smeri šole, se prestavi tudi znak 1116-2.
Naprej v smeri proti šoli, za grbino, je predvidena izvedba arhitekturne označbe, ki označuje
bližino vrtca in sicer napis »VRTEC« na rumeni podlagi.
Za priključkom k vrtcu je predvidena izvedba območja omejene hitrosti, označena z vertikalno
in horizontalno prometno signalizacijo.
Na pločniku se nadaljujejo barvni krogi, istih dimenzij in razmaka kot obstoječi, vse do
priključka k vrtcu.
Odbor za okolje in prostor je na 26. redni seji v torek 13.9.2022 obravnaval in potrdil predlog
Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v
Občini Sevnica in Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da predlog odredbe obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku.
Stališče odbora je v prilogi obrazložitvi.
Pripravila:
Lucija Herlec, univ.dipl.inž.arh.
Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0002/2022 - 13
Podpisnik: LUCIJA HERLEC
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 72B0AD90000000005723F3F2
Veljavnost: 16.07.2024
Datum in ura: 13.09.2022 10:24 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje in prostor
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0002/2022 - 13
Podpisnik: ROMAN PERČIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00BA7167BD0000000057242918
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 13.09.2022 10:30 Dokument je elektronsko podpisan.

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 011-0002/2022 - 13
Podpisnik: SREČKO OCVIRK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 69B76DC00000000057242F69
Veljavnost: 11.10.2024
Datum in ura: 13.09.2022 14:19 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si
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PRILOGA:
- Elaborat Prometna oprema in talne označbe – izsek
- Odredba o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 64/00)
- Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica
- Izsek iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18,
63/19 in 150/21)
- stališče Odbora za okolje in prostor
VROČITI:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica
VLOŽITI:
- v zadevo

PREDLOG
Na podlagi 45. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 159/21) ter 18. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na svoji ___. seji, dne
____________, sprejel

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci
v Občini Sevnica
1. člen
V Odredbi o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 64/00) se peta alineja 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»OŠ Boštanj; na LC 372342, 50 m pred križiščem z JP 872801 in 190 m naprej od
križišča,«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Sevnica, dne
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ELABORAT
Prometna oprema in talne
označbe
Objekt:

ARHITEKTURNO –
URBANO OBLIKOVANJE
PROMETNIH POVRŠIN NA
LC 372342 V BOŠTANJU V
OBČINI SEVNICA

Naročnik/predlagatelj:

Občina Sevnica
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Projektant:

ZMAS SI d.o.o.
Obrtna ulica 5, 8257 Dobova

Št. Elaborata:

37/2019 - SDJ

Kraj in datum:

Dobova, julij 2019

ZMAS SI d.o.o., Obrtna ulica 5, SI-8257 Dobova
Tel: +386 (0) 7 49 61 261, info@zmas-si.com, www.zmas-si.com
Matična št. 2372169, ID za DDV: SI91754011

Uradni list RS, št. 64/2000 z dne 14. 7. 2000

2947. Odredba o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica,
stran 8070.
Na podlagi 5. in 54. člena odloka o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
93/99) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine
Sevnica na seji dne 28. 6. 2000 sprejel

ODREDBO
o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini
Sevnica
1. člen

Ta odredba določa območja omejene hitrosti pred šolami in vrtci v občini Sevnica, in sicer pred:
– OŠ Loka; na LC 372020, z začetkom pri hiši Loka pri Zidanem mostu 65 in koncem pri hiši Loka pri
Zidanem mostu 71,
– staro OŠ Krmelj; na LC 372270, z začetkom pri hiši Krmelj 94 in koncem pri hiši Krmelj 105,
– novo OŠ Krmelj; na LC 372282, od križanja ceste z žel. progo, v razdalji 120m,
– OŠ Tržišče; na LC 372231, od Pošte do hiše Tržišče 28 in na JP 872791, od priključka na LC
372231, v razdalji 75 m,
– OŠ Boštanj; na LC 372381, 50 m pred križiščem z JP 872918 in 50 m naprej od križišča,
– OŠ Studenec; na LC 372190, z začetkom pri hiši Studenec 31, v razdalji 150 m,
– vrtcem Ciciban; na LZ 373020, od križišča z LZ 373010, do križišča z LZ 373040.

2. člen

Območje omejene hitrosti se označi s predpisano prometno signalizacijo, postavijo pa se tudi
fizične ovire za umirjanje prometa.

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300-0027/00
Sevnica, dne 28. junija 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

74. člen
(naprave za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa na vozišču se postavljajo na delih cest skozi naselja, kjer z drugimi rešitvami in tehničnimi ukrepi ni
mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.
(2) Naprave iz prejšnjega odstavka so lahko trapezne oblike ali oblike krožnega odseka in izdelane iz materialov, ki ne povzročajo
čezmernega hrupa.
(3) Velikost posameznih elementov naprav je prikazana v preglednici 31.
Preglednica 31: Velikost posameznih elementov montažnih ovir
Prevozna
hitrost (v km/h)

Oblika ovire

Dimenzije posameznih elementov (v mm)
a
b

30

600

70

50

300

30

30

400

70

50

200

30

(4) Vzdolžna medsebojna osna razdalja med napravami v nizu lahko znaša od 20 do 60 m.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vzdolžna medsebojna osna razdalja med ovirami v nizu znaša najmanj 60 m, če na cesti poteka
proga javnega potniškega prometa.
(6) Poleg naprav iz drugega odstavka tega člena je dovoljena uporaba naprav, ki selektivno umirjajo promet z dvigovanjem ali
spuščanjem dela vozne površine. Dovoljena velikost in dvig ali spust premikajoče se vozne površine mora ustrezati posameznim elementom
naprave, ki so določeni v tretjem odstavku tega člena.
(7) Naprave morajo biti označene z označbami, predpisanimi s tem pravilnikom.
75. člen
(blažilniki trkov)
(1) Blažilniki trkov so namenjeni zmanjševanju posledic trka na potnikih, vozilu in stalni oviri.
(2) Blažilniki trkov so naprave, ki se uporabljajo za zavarovanje posebno nevarnih mest na cesti, kjer je nevarnost naleta vozila na stalno
oviro (npr. stebri ali stene cestnih objektov, prometni otoki).
(3) Tehnične karakteristike blažilnikov morajo ustrezati standardu SIST EN 1317-3; Razredi uporabnosti, merila za preizkušanje ob
naletu, in preizkusne metode za blažilnike trkov.
(4) Blažilniki trkov morajo biti skladno s standardom preskušeni za hitrost, ki je enaka najvišji dovoljeni hitrosti na odseku ceste, na
katerem se blažilnik postavlja.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na obstoječih cestah uporabljajo blažilniki trkov, ki so preskušeni za hitrost, ki je za največ 20
km nižja od najvišje dovoljene hitrosti na odseku ceste, na katerem se blažilnik postavlja, če bi postavitev blažilnika trkov skladno z zahtevami
prejšnjega odstavka zahtevala spremembo elementov ceste ali objekta.
(6) Čelna stran blažilnika trkov mora biti opremljena s prometnima znakoma 3312 in 3312-2 dimenzij 750 x 750 mm, če promet poteka po
obeh straneh ob blažilniku trkov, ali s prometnim znakom 7101 dimenzij 1500 x 500, če promet poteka ob blažilniku trkov le po eni strani.
(7) Blažilniki trkov, nameščeni v predorih, morajo zagotavljati zaščitni gorljivi razred A, če pa ob blažilniku trkov poteka dvosmerni promet,
mora biti preizkušen za stranski trk za obe smeri vožnje.
76. člen
(ograje za pešce)
(1) Ograje za pešce so namenjene varovanju pešcev pred padcem v globino ali prehodom na nevarno območje s površine, ki jo morajo
ali smejo uporabljati za hojo, in usmerjanju prometa pešcev na primer na območju križišč, prehodov za pešce.
(2) Ograja za pešce mora biti visoka najmanj 90 cm.
(3) Ograja iz prejšnjega odstavka mora biti oblikovana z navpičnimi prečkami, med katerimi lahko razdalja znaša največ 12 cm, tako da je
plezanje čeznjo oteženo. Vrh ograje mora omogočati drsenje roke.
(4) Vodila za roke morajo biti nameščena na vseh stopniščih in klančinah.
(5) Druge geometrijske in tehnične zahteve ter preizkusne metode ograj za pešce morajo biti skladne s standardi s področja varnostnih
ograj za pešce.
77. člen
(oprema proti zaslepljevanju)
(1) Oprema proti zaslepljevanju so protislepilne mreže in lamele, ki na cestah preprečujejo, da bi voznike zaslepljevala vozila, ki vozijo po
nasprotnem smernem vozišču, ali vozila na drugi cesti, ki poteka v neposredni bližini.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se tudi varnostne ograje višine najmanj 1,00 m in širine najmanj 0,20 m, pri katerih je vertikalni razmik
med vzdolžnimi elementi na višini med 0,50 m in 1,00 m manjši od 5 cm, štejejo kot ukrep proti zaslepljevanju.
(3) Oprema proti zaslepljevanju se postavlja na varnostne ograje ali druge nosilne elemente tako, da se nosilni elementi mreže ali
posamezne lamele pritrdijo na varnostno ograjo ali drugo konstrukcijo neposredno, brez dodanih vzdolžnih nosilnih elementov.
(4) Oprema proti zaslepljevanju mora ustrezati določbam standarda SIST EN 12676-1, 2 in določbam tega pravilnika.
78. člen
(cestna razsvetljava)
(1) Cestna razsvetljava je razsvetljava, ki zaradi povečanja prometne varnosti vseh udeležencev prometa zagotavlja ustrezno vidljivost na
cesti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti.
(2) Razsvetljava iz prejšnjega odstavka mora glede na projektno hitrost ceste zagotavljati ustrezno raven osvetlitve in osvetljenost
prometnih površin ter optično voditi promet v skladu s predpisi, ki urejajo dopustno svetlobno onesnaževanje okolja.
(3) Cestna razsvetljava mora biti na prometno najbolj obremenjenih delih cest v naseljih, na prehodih in podhodih za pešce, v
kanaliziranih križiščih z več kot tremi razvrstilnimi pasovi, na razcepih avtocest in hitrih cest, na cestninskih postajah, servisnih prometnih površinah
ob javnih cestah, na cestah na mejnih prehodih ter v srednje dolgih in dolgih predorih. Kratki predori morajo biti razsvetljeni, če je skozi predor
dovoljen promet pešcev oziroma kolesarjev.

PRIKAŽI PREČIŠČENE PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
79. člen
(prilagoditev prometne signalizacije in prometne opreme)
(1) Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje v desetih
letih po njegovi uveljavitvi.
-

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se:
z dnem začetka uporabe tega pravilnika znak III-12 iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, na hitrih cestah
nadomesti z znakom 2403, znak III-13 pa z znakom 2404 iz tega pravilnika,
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Zadeva:

Spoštovani,
za obravnavo po skrajšanem postopku predlagamo Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica.
Veljavni Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 125/21), ki je bil sprejet 23. 6. 2021, je potrebno popraviti zaradi neskladij v potekih
občinskih cest, ki so bila ugotovljena v postopku priprave Elaborata dejanske rabe občinske javne
cestne infrastrukture.
Na občinskem cestnem omrežju ni prišlo do vsebinskih sprememb temveč zgolj do popravkov
zarisov osi cest ter posledično dolžin nekaterih odsekov.
Po spremembi odloka bodo skupne dolžine občinskih cest naslednje:
KATEGORIJA

VELJAVNI
ODLOK
[M]

PREDLOG
ODLOKA
[M]

RAZLIKA
DOLŽIN
[M]

lokalne ceste
zbirne mestne in zbirne krajevne
ceste
mestne in krajevne ceste

247.805
4.382

247.762
4.382

- 43
0

1.319

1.319

0

javne poti

382.820

382.956

+ 136

SKUPAJ

636.326

636.419

+ 93

Vse spremembe se bodo, po sprejemu in objavi odloka, vnesle v obvezne cestne evidence: banko
cestnih podatkov in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
Na podlagi vpisanega sloja bo občina lahko evidentirala tudi dejansko rabo občinskih cest v
matični evidenci dejanske rabe občinskih cest, skladno z določili Zakona o evidentiranju dejanske
rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 13/18).
Na predlog odloka je Direkcija RS za infrasturkturo izdala pozitivno mnenje, št. 37162-3/2022-434
(509) z dne 30. 8. 2022.
Pripravljalec predloga je REALP, Uroš Košir s. p., Radomlje.

Obrazložitev sprememb pri obstoječi kategorizaciji občinskih cest
Tabeliran seznam odsekov, kjer so se popravili zarisi potekov občinskih cest glede na dejanski
potek ceste v naravi:
KAT

ODSEK

ZACETEK

LC

372011

679

LC
LC

372121
372141

372101
679

LC

372161

679

LC
LC

372171
372181

5
5

LC

372291

738

LC

372321

372291

LC
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

372471
594803
594982
595011
595083
595121
595151
595351
595791
595801
595802
595803
596195
596197
872221
872253
872391
872531
872604
872641
872742
873071
873222

215
594801
594981
372191
372191
674
672
738
372261
372461
595801
595801
596191
596196
372344
872252
372331
372281
872603
372171
373342
372151
372361

POTEK
Loka pri Zid. mostu – Žirovnica – Zavrate – Polana –
Radež – Loka pri Zid. mostu
Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje – Blanca
Kladje – Krajna Brda – Blanca
Blanca – Poklek – Selce – (o. m. Sevnica-Krško) – Gor.
Leskovec
Radna – Lukovec
Arto – Ponikve – Studenec
Šentjanž – Štajngrob – Kal pri Krmelju – Svinjsko – Veliki
Cirnik
Gabrce – Leskovec v Podborštu – (o. m. Sevnica-Radeče)
– Močilno – Radeče
Spodnje Vodale – Zgornje Vodale – Jeperjek
Legoje-Mirt
Novo - Ponikve
Studenec, h. št. 50B
Studenec – Gornja Reženca
Brezovo, h. št. 3
Rovišče, h. št. 35
Gaj - Bržane
Krsinji Vrh, h. št. 14
Otavnik (Bojnik) - (o. m. Škocjan-Sevnica)
Otavnik, h. št. 32
Otavnik, h. št. 57A
Stržišče - Čanjska gora
Stržišče - Čanje
Drbogovje - Jablanica
Cerje – Zdole – Jelovec - Pekel
Vrh - Ravne
Križišče (Dornik)
Lukovec (Zajček)
Lukovec - sv. Magdalena
Dolenji Boštanj - grajske njive
Poklek nad Blanco - Čanje
Gabrijele, h. št. 45

KONEC

DOLŽINA

679

9531

679
372161

5321
5406

191011

5166

372211
372191

2478
3963

425412

11304

665

4740

372231
HŠ 22
372191
HŠ 50B
HŠ 63
HŠ 3
HŠ 35
HŠ 10
HŠ 14
899501
HŠ 32
HŠ 57A
HŠ 20
873078
372411
424
HŠ 40
HŠ 11
872641
CERKEV
872161
372121
HŠ 45

4090
893
888
330
1112
515
232
2453
492
2423
223
234
896
733
2333
3946
552
811
114
667
318
2252
460

Pri vseh odsekih je prišlo le do spremembe v dolžini.
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NEKAJ TIPSKIH PRIMEROV POPRAVKOV
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Odbor za okolje in prostor je na 26. redni seji v torek 13.9.2022 obravnaval in potrdil predlog
Odloka o spremebah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica in Občinskemu svetu
Občine Sevnica predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.
Lep pozdrav.

Pripravil:

Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.
višji svetovalec za ceste in komunalo
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: obrazložitev
Podpisnik: ROBERT KAŠE
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00A09DF0690000000057212020
Veljavnost: 25.01.2023
Datum in ura: 08.09.2022 14:07 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si
Roman
Perčič, univ. dipl. inž. str.
vodja oddelka za okolje in prostor

OBČINA SEVNICA
Št. dok.: obrazložitev
Podpisnik: ROMAN PERČIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00BA7167BD0000000057242918
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 09.09.2022 07:14 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Srečko Ocvirk
Župan občine Sevnica
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: obrazložitev
Podpisnik: SREČKO OCVIRK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 69B76DC00000000057242F69
Veljavnost: 11.10.2024
Datum in ura: 09.09.2022 09:01 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Prilogi:
predlog odloka, kot v zadevi
mnenje DRSI
stališče Odbora za okolje in prostor
Vročiti:
Občinskemu svetu Občine Sevnica
v zadevo
V vednost:
Uroš Košir <uros.kosir@realp.si>

4

Na podlagi 39. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F), 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) ter 8., 10. in 11. člena
Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 159/21), je Občinski
svet Občine Sevnica na __. seji dne __.__.2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Sevnica

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15, 125/21) se v 3. členu:
- spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 6, 22, 27, 29, 45 in 66, ki se glasijo:
»ZAP.

CESTA

ODSEK

ZAČETEK

6

372010

372011

679

22
27
29

372120
372170
372180

372121
372171
372181

372101
5
5

45

372290

372291

738

66

372470

372471

215

ŠT.

POTEK

KONEC

Loka pri Zid. mostu – Žirovnica – Zavrate –
Polana – Radež – Loka pri Zid. mostu
Lončarjev Dol – Žigrski Vrh – Čanje – Blanca
Radna – Lukovec
Arto – Ponikve – Studenec
Šentjanž – Štajngrob – Kal pri Krmelju –
Svinjsko – Veliki Cirnik
Spodnje Vodale – Zgornje Vodale – Jeperjek

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI OBČINI

679

9.531 .

679
372211
372191

5.321 .
2.478 .
3.963 .

425412

11.304 .

372231

4.090 .

- v zadnji vrstici tabele številka »247.805« nadomesti s številko »247.762«.

2. člen
V 4. členu se:
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Blanca« spremeni zapis pod zaporedno številko 43, ki se glasi:
ZAP.
ŠT.
43

CESTA

ODSEK

873070

873071

ZAČETEK
372151

POTEK
Poklek nad Blanco - Čanje

KONEC
372121

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI OBČINI

2.252

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Blanca« številka »28.091« nadomesti s številko »28.044«,
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Boštanj« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 27, 85, 90 in 106,
ki se glasijo:
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK

ZAČETEK

27
85
90
106

872220
872600
872640
872740

872221
872604
872641
872742

372344
872603
372171
373342

POTEK
Drbogovje - Jablanica
Lukovec (Zajček)
Lukovec - sv. Magdalena
Dolenji Boštanj - grajske njive

-1-

KONEC
372411
872641
CERKEV
872161

DOLŽINA
2.333
114
667
318

DOLŽINA V
SOSEDNJI
OBČINI

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Boštanj« številka »51.607 m« nadomesti s številko »51.706
m«,
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Krmelj« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 7, 26 in 37, ki se
glasijo:
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK

7
26
37

872530
873220
873290

872531
873222
873291

ZAČETEK
372281
372361
372361

POTEK
Križišče (Dornik)
Gabrijele, h. št. 45
Krmelj (Fortuna)

KONEC
HŠ 11
HŠ 45
HŠ 109

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI
OBČINI

811
460
391

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Krmelj« številka »9.357« nadomesti s številko »9.328«,
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Sevnica« spremenita zapisa pod zaporednima številkama 129 in 173, ki se
glasita:
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK

129
173

594800
872250

594803
872253

ZAČETEK
594801
872252

POTEK
Legoje-Mirt
Cerje – Zdole – Jelovec - Pekel

KONEC
HŠ 22
424

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI
OBČINI

893
3.946

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Sevnica« številka »73.394« nadomesti s številko »73.407«,
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Studenec« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 4, 8, 20 in 37, ki
se glasijo:
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK

4
8
20
37

594980
595010
595080
595150

594982
595011
595083
595151

ZAČETEK
594981
372191
372191
672

POTEK
Novo - Ponikve
Studenec, h. št. 50B
Studenec – Gornja Reženca
Rovišče, h. št. 35

KONEC
372191
HŠ 50B
HŠ 63
HŠ 35

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI
OBČINI

888
330
1.112
232

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Studenec« številka »16.691« nadomesti s številko
»16.665«,
- v tabeli »na območju krajevne skupnosti Tržišče« spremenijo zapisi pod zaporednimi številkami 29, 30 in 31, ki se
glasijo:
ZAP.
ŠT.

CESTA

ODSEK

29

595800

595801

372461

30
31

595800
595800

595802
595803

595801
595801

ZAČETEK

POTEK

KONEC

Otavnik (Bojnik) - (o. m. Škocjan899501
Sevnica)
Otavnik, h. št. 32
HŠ 32
Otavnik, h. št. 57A
HŠ 57A

DOLŽINA

DOLŽINA V
SOSEDNJI
OBČINI

2.423
223
234

- v zadnji vrstici tabele »na območju krajevne skupnosti Studenec« številka »55.031« nadomesti s številko
»55.157«,
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3. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine so:
KATEGORIJA
lokalne ceste
zbirne mestne in zbirne krajevne ceste
mestne in krajevne ceste
javne poti
Skupaj

DOLŽINA
247.762 m
4.382 m
1.319 m
382.956 m
636.419 m

Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine so:
KRAJEVNA SKUPNOST

DOLŽINA

Blanca
Boštanj
Dolnje Brezovo
Krmelj
Loka pri Zidanem Mostu
Primož
Sevnica
Studenec
Šentjanž
Tržišče
Zabukovje
Skupaj

28.044 m
51.706 m
1.565 m
9.328 m
28.065 m
12.064 m
73.407 m
16.665 m
58.758 m
55.157 m
48.197 m
382.956 m

«

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-434 (509) z dne 30. 8. 2022.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____________________
Sevnica, dne: __.__.2022

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.
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Številka:
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Pripravljavca gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
Poročevalca:
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ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0005/2022
Datum: 9.9.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Predlog soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica za
šolsko leto 2022/2023
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije vrtci
pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah.
Normative za zaposlovanje in normative za oblikovanje oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18
in 54/21) (v nadaljevanju Pravilnik). Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi
vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega
šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek
drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri
leta starosti. Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, od števila
oddelkov, ki se oblikujejo na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od
notranje površine vrtca, poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji.
Ob upoštevanju veljavnih predpisov in racionalne organizacije oddelkov, so vrtci glede na
starostno strukturo oblikovali oddelke prve in druge starostne skupine ter kombinirane
oddelke. V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih
drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo. V kombinirani
oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
Po Pravilniku lahko Občina, kot ustanoviteljica javnega zavoda – vrtca glede na razmere in
položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se predpisano največje
število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka. Skladno s sklepom Občinskega sveta
občine Sevnica, je pri oblikovanju oddelkov v vrtcih upoštevan t.i. ''fleksibilni normativ''. Kjer je
bilo potrebno in možno, so vrtci upoštevali možnost povečanja števila otrok v oddelkih s
fleksibilnim normativom +1 ali +2 otroka.
Na podlagi vpisa otrok so vrtci v občini Sevnica predložili predloge organizacije in
sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2022/2023 ter prosili za soglasje. Kadrovske
potrebe so prikazane v predlogih soglasja k sistemizaciji.
V šolskem letu 2022/2023, bo v Vrtcu Ciciban Sevnica delovalo 30 oddelkov, število vključenih
otrok v oddelke je 524. Enoto vrtca pri OŠ Krmelj bo v novem šolskem letu obiskovalo 144
otrok, vključeni bodo v 8 oddelkov. Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž bo v novem šolskem
letu deloval z dvema oddelkoma, oba bosta kombinirana. Vrtec bo obiskovalo 38 otrok. Enota
vrtca pri OŠ Blanca bo delovala s štirimi oddelki, v oddelke bo vključenih 73 otrok.

Zakon o vrtcih v 17. členu določa, da dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in
pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja izvajata skupaj
vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno. Sočasna
prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob
oblikovanju oddelkov.
V vrtcih, kjer je poslovni čas daljši od standarda za izvajanje dnevnih programov v vrtcih (6-9
ur), se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede na število prisotnih otrok. V tem
času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti prisotnost zadostnega števila pomočnic
vzgojiteljic, za kar je potrebno odobriti dodatne zaposlitve pomočnic vzgojiteljic.
Vrtci so za šolsko leto 2022/2023 predlagali poslovni čas kot je naveden v predlogih sklepov.

Pripravila:
Mojca Ernestl, dipl.uprav.org.
višja svetovalka za družbene dejavnosti
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Št. dok.: 011-0005/2022 - 8
Podpisnik: MOJCA ERNESTL
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 44D46AB5000000005721204D
Veljavnost: 25.01.2023
Datum in ura: 13.09.2022 14:36 Dokument je elektronsko podpisan.
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Priloge:
- Povzetek določb področnih predpisov,
- Predlog soglasij k sistemizaciji delovnih mest v Sevniških vrtcih.
Posredovano:
- naslovu,
Vložiti:
- v zadevo, tu.

Priloga 1: POVZETEK DOLOČB PODROČNIH PREDPISOV
Zakon o vrtcih
Vrste programov: ZVrt v 14. členu določa vrsto in čas trajanja programov. Vrtec lahko glede
na trajanje izvaja dnevne programe, (6-9 ur), poldnevne programe (4-6 ur) ter krajše programe
(240-720 ur letno).
Delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja je določena v 41.člen ZVrt, in za
vzgojitelja ne sme presegati 30 ur, za pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko dela z otroki.
KP VIZ v 62. členu določa, da se »Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, s 35 leti delovne dobe
oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in
izobraževanju za ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša
za 2 uri.«
Sočasnost: V 17.členu ZVrt je določeno, da dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in
pomočnik vzgojitelja, in sicer tako, da dnevni program v oddelku prvega starostnega obdobja
izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno, v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure
dnevno. Sočasnost v kombiniranem je 5 ur v primeru, da je v oddelku 4 ali več otrok prvega
starostnega obdobja, sicer 4 ure. V vrtcu, ki deluje na samostojni lokaciji le z enim oddelkom
otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja skupaj vsaj 6 ur.
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik določa normative, ki so osnova za sistemizacijo delovnih mest, oblikovanje oddelkov
vrtca ter spremstvo otrok. Iz pravilnika med drugim izhaja:
 ravnatelja za polni delovni čas ima vrtec s 14 oddelki,
 pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje v samostojnem vrtcu s 17 oddelki,
 V enoti vrtca pri šoli pa ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje
oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja. V okviru polne delovne obveznosti mora
pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z otroki oziroma 28 ur
svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za
1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Če del obveznosti dela
z otroki oziroma svetovalnega dela pomočnik ravnatelja opravi v šoli, mora v vrtcu
opraviti najmanj 2 uri dela z otroki na teden oziroma toliko ur svetovalnega dela, kot jih
vrtcu pripada na podlagi normativa za svetovalnega delavca. Ena ura dela z otroki v
vrtcu pomeni 0,7 ure pouka oziroma 0,8 ure podaljšanega bivanja.
 V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca. Če
opravlja svetovalni delavec delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ za
sistemizacijo zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa
se normativ zmanjša za štiri oddelke.
 V vrtcu s 60 oddelki se sistemizira eno delovno mesto organizatorja prehrane in eno
delovno mesto organizatorja zdravstveno-higienskega režima. Če opravlja organizator
prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima delo na štirih do šestih
lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih
lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke.
 V samostojnem vrtcu s 15 ali več oddelki se sistemizira eno delovno mesto
računovodje, ki je uvrščeno najmanj v VI. tarifni razred in eno delovno mesto tajnika
VIZ VI ali poslovnega sekretarja, ki je uvrščen najmanj v VII/1. tarifni razred.
 V samostojnem vrtcu, ki ima več kot 15 oddelkov, se za vsakih dodatnih 16 oddelkov
sistemizira dodatno delovno mesto knjigovodje ali administratorja, ki je uvrščeno
najmanj v V. tarifni razred. V šoli, ki ima vrtec in ima skladno z normativi za
osnovnošolsko dejavnost že sistemizirano eno delovno mesto računovodje in eno
delovno mesto poslovnega sekretarja, se za prvih 15 oddelkov vrtca sistemizira eno










delovno mesto knjigovodje in eno delovno mesto administratorja. Če je število
oddelkov manjše, se sistemizirata obe delovni mesti v ustreznem deležu, vendar ne
manj kot 0,25 posameznega delovnega mesta. Za vsakih dodatnih 16 oddelkov vrtec
sistemizira še dodatno delovno mesto knjigovodje ali administratorja. Delovno mesto
knjigovodje oziroma administratorja je uvrščeno najmanj v V. tarifni razred.
Delavci v kuhinji so kuharji in pomočniki kuharjev. Število delovnih mest za delavce v
kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno operacijo, ob
upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok, ki ga določa tabela, ki je kot
priloga 1 sestavni del pravilnika. Poraba časa je določena za delo v lastni, centralni in
razdelilni kuhinji. Za pripravo dietnih obrokov za otroke, ki imajo ustrezno zdravniško
mnenje, se doda za vsak obrok tri četrtine časa, določenega v tabeli. Če ima vrtec
organizirano centralno ali lastno kuhinjo, mora imeti sistemiziranih najmanj polovico
delovnih mest kuharjev.
V vrtcu se sistemizira eno delovno mesto perice ali perice-šivilje za povprečno 60 kg
suhega perila na dan.
V vrtcu se sistemizira delovno mesto čistilca na 600 m² čistilne talne površine. Čistilne
površine so notranje talne površine, zmanjšane za površino kuhinje in prostore hišnika.
Če delavec skrbi za dve do tri stavbe, se normativ zniža za 100 m², za štiri ali več
stavb pa za 200 m².
Drugi tehnični delavci so praviloma hišnik-vzdrževalec, kurjač in šofer. V vrtcu z 18
oddelki se za delavce iz prejšnjega stavka sistemizira eno delovno mesto. Če delavec
skrbi za tri do pet stavb, se normativ zniža za dva oddelka, če skrbi za več kot pet
stavb, pa se zniža za štiri oddelke.
V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto tehničnega delavca –
vzdrževalca učne tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme
v skladu z naslednjimi merili:
število oddelkov

delež delovnega mesta

do 17

0,50

18 – 29

0,75

30 in več

1,00

 V vrtcu pri šoli se sistemizira delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne
tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme v skladu z
naslednjimi merili:
število oddelkov

delež delovnega mesta

1 do 3

0,10

4 do 6

0,20

7 do 9

0,30

10 in več

0,50

Vrste oddelkov: Pravilnik v 25. členu določa število otrok v posameznih oddelkih, in sicer:
1. starostno homogen oddelek (otroci v razponu enega leta):
- prvega starostnega obdobja (1-3 let): najmanj 9 in največ 12 otrok,
- drugega starostnega obdobja (3-6 let):
o oddelek 3 do 4-letnih otrok: najmanj 12 in največ 17 otrok,
o oddelek 4 do 5 in 5 do 6-letnih otrok: najmanj 17 in največ 22 otrok,
2. starostno heterogen oddelek (otroci 1-3 let ali otroci 3-6 let):
 prvega starostnega obdobja: najmanj 7 in največ 10 otrok,
 drugega starostnega obdobja: najmanj 14 in največ 19 otrok,

3. v starostno kombinirani oddelek (otroci prvega in drugega starostnega obdobja):
 najmanj 10 in največ 17 otrok.
4. razvojni oddelek: najmanj 3 in največ 6 otrok.
5. polovični oddelek: Na podlagi 41. člena Pravilnika, lahko vrtec oblikuje polovični oddelek, in
sicer, kadar je v oddelku število otrok enako ali manjše od polovice največjega števila otrok
v oddelku. V tem primeru izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj (praviloma ni
sočasnosti), po poteku 6 ur pa ga nadaljuje pomočnik vzgojitelja.
Posebnosti (27. člen Pravilnika):
 V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za
vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj, se lahko poveča število otrok
prvega starostnega obdobja za enega otroka.
 Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci prvega
starostnega obdobja.
 Kadar je zaradi nenadnih izrednih okoliščin v družini nujna takojšna vključitev otroka v
vrtec, lahko ravnatelj, na podlagi vloge in ustreznih dokazil odloči, da se do konca
tekočega šolskega leta otroka vključi v vrtec, ne glede na omejitve iz 25. člena tega
pravilnika. Vrtec, ki ima 10 ali manj oddelkov lahko v nujnih primerih sprejme enega
otroka, vrtec, ki ima 11 in več oddelkov pa največ 3 otroke

PREDLOG
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07- UPB5, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09-pop., 20/11,
34/11 – odločba US RS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17
– Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 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, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odločba US RS, 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 ____________, podal

S O G L A S J E
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V VRTCU CICIBAN SEVNICA
I.
Občina Sevnica, ustanoviteljica javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, daje soglasje k
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica v obsegu, navedenem v prilogi:
1. Ravnatelj
2. Pomočnik ravnatelja
3. Vzgojitelj
4. Vzgojitelj predšolskih otrok - Pomočnik vzgojitelja
5. Svetovalni delavec
6. Organizator prehrane
7. Organizator zdravstveno higienskega režima
8. Računovodja
9. Tajnik VIZ VI
10. Knjigovodja
11. Kuhar
12. Pomočnik kuharja
13. Perica -šivilja
14. Čistilec
15. Vzdrževalec, hišnik, šofer
16. Spremljevalec (OPP)
17. Dodatna strokovna pomoč
SKUPAJ

1,00
1,00
30,47
(30,00+0,47KP)
35,07
(33,50+1,43*+0,14KP)
1,07
0,52
0,52
1,00
1,00
1,19
(0,94+0,25**)
5,00
(4,00+1,00**)
4,65
(3,94+0,71**)
2,00
8,00
2,14
7,00
23 ur tedensko
101,63

* sistemizirana delovna mesta zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur, ki so vključena v ceno programa;
** sistemizirana delovna mesta, ki se krijejo iz prihodkov tržne dejavnosti (priprave malic za zaposlene, prodaje
kosil zaposlenim in zunanjim uporabnikom);
KP
dodaten kader zaradi zmanjšane delovne obveznosti po 62.čl. KPPVIZ

1

Zavod je dolžan zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila otrok in številu oddelkov v smislu
racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
II.
Vrtec v šolskem letu 2022/2023 izvaja dnevni program (6-9 ur) v oddelkih in s številom otrok
v posameznih oddelkih, kot sledi:
Zap.

Oddelek

Starostno
obdobje

Vrsta
oddelka

Normativ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

C - Srčki
C - Muce
C - Copatki
C - Mravljice
C - Zajčki
C - Zvezdice
C - Račke
Kekec - Žogice
Kekec – Medvedki
Panorama – Levčki
Panorama – Želvice
Loka - Bibe

1-2
1-2
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
1-2
2-3
2-3
2-3
1-2

HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM
HOM

9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2
9 - 12
9 – 12+2
9 - 12+2
9 - 12+2

1. STAROSTNO

OBDOBJE

C – Miške
C – Žabice
C - Kresničke
C - Murenčki
C - Čebelice
C - Gumbki
C - Pingvinčki
C – Ježki
C – Metulji
C - Polži
C – Škratki
Panorama nov oddelek
Panorama - Marjetice
Boštanj - Mehurčki
Boštanj - Balončki
Loka - Zmajčki
Studenec - Cepetavčki

3-4
3-4
4-6
3-4
4-5
4-5
3-4
4-6
5-6
5-6
5-6
3-4
5-6
4-6
3-6
3-6
3-6

2. STAROSTNO

OBDOBJE

Studenec - Sovice

1-4

KOMBINIRANI

ODDELKI

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Vpis –
največje
število
14
14
14
14
14
14
14
14
12
14
14
14
166

HOM
HOM
HET
HOM
HOM
HOM
HOM
HET
HOM
HOM
HET
HOM
HOM
HET
HET
HET
HET

12 – 17+2
12 – 17+2
14 – 19+1
12 – 17+2
17 – 22-3*
17 – 22
12 – 17+2
14 – 19+1
17 – 22+1
17 – 22
14 – 19
12 - 17+2
17 - 22+1
14 - 19
14 - 19
14 – 19+2
14 – 19+2

19
19
20
19
22-3*
22
19
20
23
22
19
19
23
19
19
21
21
346-3*

KOM

10 – 17+2-3-3+1+1

15
15

SKUPAJ
C - enota centralni vrtec

527-3*

* znižanje števila otrok v oddelku zaradi vključenosti otroka s posebnimi potrebami

2

III.
Poslovni čas vrtca v šolskem letu 2022/2023 je v enoti Centralni vrtec od 5.30 do 17.00; v
enoti Kekec od 5.30 do 16.00; v Enoti Boštanj od 5.45 do 15.30, v enoti Studenec od 5.45 do
15.30; v enoti Loka od 5.30 do 15.30, v enoti Panorama Boštanj od 5.30 do 16.00.
IV.
Zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur je sistemizirano delovno mesto v deležu 1,43
pomočnice vzgojiteljice. Sredstva za stroške dela so vključena v ceno vrtca.
Za zagotovitev dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi in Individualnega
načrta pomoči družini multidisciplinarnega tima, se dodatno zagotovi 23 ur dodatne
strokovne pomoči. Sredstva za stroške dodatne strokovne pomoči se zagotovijo v proračunu
Občine Sevnica in se nakazujejo vrtcu na podlagi mesečnih zahtevkov.
Za zagotovitev pravice do stalnega spremljevalca na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo
– OE Novo mesto in Individualnega načrta pomoči družini multidisciplinarnega tima, se
dodatno sistemizira 7 delovnih mest spremljevalcev. Sredstva za stroške dela se zagotovijo v
proračunu Občine Sevnica in se nakazujejo vrtcu na podlagi mesečnih zahtevkov.
Za izvajanje tržne dejavnosti – priprave malic in kosil za zaposlene ter kosil za zunanje
uporabnike, se dodatno sistemizira delovno mesto kuharja v deležu 1,00, delovno mesto
pomočnik kuharja v deležu 0,71, knjigovodje v deležu 0,25. Stroški tega kadra se krijejo s
prihodki tržne dejavnosti.
V.
V primerih odstopanj v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o
izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, župan poda
soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa
otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in
oblikovanja novih oddelkov.
VI.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest velja od dneva izdaje soglasja, uporablja pa se od
1.9.2022 dalje.

Številka: 602-0003/2022
Sevnica, dne

Srečko OCVIRK
ŽUPAN
OBČINE SEVNICA

3

PREDLOG
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07- UPB5, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09-pop., 20/11,
34/11 – odločba US RS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17
– Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 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, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odločba US RS, 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 ____________, podal

S O G L A S J E
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V ENOTI VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI KRMELJ
I.
Občina Sevnica, ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Krmelj, daje soglasje k
sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ Krmelj v obsegu, navedenem v prilogi:
1. Pomočnik ravnatelja
- pomočnik ravnatelja – vodstveno delo
- pomočnik ravnatelja – pedagoško delo
2. Vzgojitelj
3. Vzgojitelj predšolskih otrok - Pomočnik vzgojitelja
4. Svetovalni delavec
5. Organizator prehrane
6. Organizator zdravstveno higienskega režima
7. Računovodja
8. Poslovni sekretar
9. Kuhar
10. Pomočnik kuharja
11. Perica -šivilja
12. Čistilec
13. Vzdrževalec, hišnik, šofer
14. Vzdrževalec računalniške opreme
15. Dodatna strokovna pomoč
SKUPAJ

1,00 (0,45*)
0,45
0,55
8,00
9,46
(9,12+0,28**+0,06KP)
0,27
0,13
0,13
0,53
0,53
1,50
2,08
(1,75+0,33***)
0,82
1,50
0,44
0,30
4 ure tedensko
26,69

* V vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.
V okviru polne delovne obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z
otroki oziroma 28 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5
ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden;
** sistemizirana delovna mesta zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur, ki so vključena v ceno programa;
*** sistemizirana delovna mesta, ki se krijejo iz prihodkov tržne dejavnosti (priprave malic za zaposlene, prodaje
kosil zaposlenim in zunanjim uporabnikom);
KP dodaten kader zaradi zmanjšane delovne obveznosti po 62.čl. KPPVIZ.

1

Zavod je dolžan zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila otrok in številu oddelkov v smislu
racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
II.
Vrtec v šolskem letu 2022/2023 izvaja dnevni program (6-9 ur) v oddelkih in s številom otrok
v posameznih oddelkih, kot sledi:
Zap.

Oddelek

Vrsta oddelka

Normativ

Skupina 1

Starostno
obdobje
1-2

HOM

9 - 12+2

Vpis – največje
število
14

1.
2.

Skupina 2

1-2

HOM

9 – 12+1

13

3.

Skupina 3

2-3

HOM

9 – 12+2

14

1. STAROSTNO OBDOBJE

41

4.

Skupina 4

2-4

KOM

10 – 17+1

18

5.

Skupina 5

2-4

KOM

10 – 17+1

18

KOMBINIRANI ODDELKI

36

6.

Skupina 6

3-6

HET

14 – 19

19

7.

Skupina 7

5-6

HOM

17 – 22+2

24

8.

Skupina 8

4-5

HOM

17 – 22+2

24

2. STAROSTNO OBDOBJE
SKUPAJ

67
144

III.
Poslovni čas vrtca v šolskem letu 2022/2023 je od 5.30 do 16.30.
IV.
Zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur se dodatno sistemizira delovno mesto v deležu 0,28
pomočnice vzgojiteljice.
Za zagotovitev dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi se dodatno zagotovi
2 uri dodatne strokovne pomoči. Sredstva za stroške dodatne strokovne pomoči se
zagotovijo v proračunu Občine Sevnica in se nakazujejo vrtcu na podlagi mesečnih
zahtevkov.
Za izvajanje tržne dejavnosti – priprave malic in kosil za zaposlene, se dodatno sistemizira
delovno mesto pomočnik kuharja v deležu 0,33. Stroški tega kadra se krijejo s prihodki tržne
dejavnosti.
V.
V primerih odstopanj v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o
izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, župan poda
soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa
otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in
oblikovanja novih oddelkov.

2

VI.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest velja od dneva izdaje soglasja, uporablja pa se od
1.9.2022 dalje.

Številka: 602-0005/2022
Sevnica, dne

Srečko OCVIRK
ŽUPAN
OBČINE SEVNICA

3

PREDLOG
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07- UPB5, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09-pop., 20/11,
34/11 – odločba US RS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17
– Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 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, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odločba US RS, 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 ____________, podal

S O G L A S J E
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V ENOTI VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI BLANCA
I.
Občina Sevnica, ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Blanca, daje soglasje k
sistemizaciji delovnih mest v Enoti vrtca Blanca pri OŠ Blanca v obsegu, navedenem v
prilogi:
1. Pomočnik ravnatelja
- pomočnik ravnatelja – vodstveno delo
- pomočnik ravnatelja – pedagoško delo in org. zdravstveno
higienskega režima
2. Vzgojitelj
3. Vzgojitelj predšolskih otrok - Pomočnik vzgojitelja
4. Svetovalni delavec

1,00 (0,37*)
0,37
0,63
4,00
4,77
(4,56+0,21**)
0,13

5. Organizator prehrane

0,067

6. Organizator zdravstveno higienskega režima

0,067

7. Računovodja

0,25

8. Poslovni sekretar

0,25

9. Kuhar

0,85

10. Pomočnik kuharja

0,73

11. Perica -šivilja

0,38

12. Čistilec

0,42

13. Vzdrževalec, hišnik, šofer

0,22

14. Vzdrževalec računalniške opreme

0,20

SKUPAJ

13,334

* V vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.
V okviru polne delovne obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z
otroki oziroma 28 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5
ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
** sistemizirana delovna mesta zaradi poslovnega časa nad 9 ur, ki so vključena v ceno programa;

1

Zavod je dolžan zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila otrok in številu oddelkov v smislu
racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
II.
Vrtec v šolskem letu 2022/2023 izvaja dnevni program (6-9 ur) v oddelku in s številom otrok,
kot sledi:

Zap.

Oddelek

Starostno
obdobje

Vrsta oddelka

Normativ

Vpis –
največje
število

1.

Skupina 1

1-2

HOM

9 – 12+2

14
14

1. STAROSTNO OBDOBJE
2.
3.

Skupina 2
Skupina 3

1–6
1–6

KOM
KOM

10 – 17+1
10 – 17+2

KOMBINIRANI ODDELKI
4.

Skupina 4

3-6

HOM

18
19

37
19 – 22

22

2. STAROSTNO OBDOBJE

22

SKUPAJ

73
III.

Poslovni čas vrtca v šolskem letu 2022/2023 je od 5.30 do 16.00.
IV.
Zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur se sistemizira delovno mesto v deležu 0,21
pomočnice vzgojiteljice.
V.
V primerih odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o
izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, župan poda
soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa
otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in
oblikovanja novih oddelkov.
VI.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest velja od dneva izdaje soglasja, uporablja pa se od
1.9.2022 dalje.
Številka: 602-0004/2022
Sevnica, dne

Srečko OCVIRK
ŽUPAN
OBČINE SEVNICA

2

PREDLOG
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07- UPB5, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09- popr., 65/09-pop., 20/11,
34/11 – odločba US RS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – pop., 25/17
– Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP), 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 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, 55/17 in 18/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odločba US RS, 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 ____________, podal
S O G L A S J E
K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
V ENOTI VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
I.
Občina Sevnica, ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, daje
soglasje k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž v obsegu,
navedenem v prilogi:
1. Pomočnik ravnatelja
- pomočnik ravnatelja – vodstveno delo
- pomočnik ravnatelja – svetovalno delo
2. Vzgojitelj
3. Pomočnik vzgojitelja
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Svetovalni delavec
Organizator prehrane
Organizator zdravstveno higienskega režima
Računovodja
Poslovni sekretar
Kuhar

10. Pomočnik kuharja
11. Perica -šivilja
12. Čistilec
13. Vzdrževalec, hišnik, šofer
14. Vzdrževalec računalniške opreme
15. Spremljevalec (OPP)
SKUPAJ

1,00 (0,30*)
0,30
0,70
2,00
2,49
(2,28+0,21**)
0,067
0,033
0,033
0,25
0,25
0,91
(0,79+0,12***)
0,16
0,19
0,11
0,10
1,00
8,593

* V vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.
V okviru polne delovne obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z
otroki oziroma 28 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5
ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
** sistemizirana delovna mesta zaradi poslovnega časa nad 9 ur, ki so vključena v ceno programa;
*** sistemizirana delovna mesta, ki se krijejo iz prihodkov tržne dejavnosti (priprave malic za zaposlene, prodaje
kosil zaposlenim in zunanjim uporabnikom);

1

Zavod je dolžan zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati
zaposlitve za določen čas letnim nihanjem števila otrok in številu oddelkov v smislu
racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno presežnih delavcev.
II.
Vrtec v šolskem letu 2022/2023 izvaja dnevni program (6-9 ur) v oddelku in s številom otrok,
kot sledi:
Zap.

Oddelek

1.
2.

Račke
Sončki

Starostno
obdobje
1-6
1-6

Vrsta
oddelka
KOM
KOM

Normativ
10 – 17+2
10 – 17+2

Vpis - največje
število
19
19

KOMBINIRANANI ODDELKI
SKUPAJ

38
III.

Poslovni čas vrtca v šolskem letu 2022/2023 je od 5.30 do 16.00.
IV.
Zaradi poslovnega časa vrtca nad 9 ur se dodatno sistemizira delovno mesto v deležu 0,21
pomočnice vzgojiteljice.
Za zagotovitev pravice do stalnega spremljevalca na podlagi Individualnega načrta pomoči
družini multidisciplinarnega tima, se dodatno sistemizira delovno mesto spremljevalca.
Sredstva za stroške dela se zagotovijo v proračunu Občine Sevnica in se nakazujejo vrtcu na
podlagi mesečnih zahtevkov.
V.
V primerih odstopanj v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o
izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, župan poda
soglasje k spremembam sistemizacij delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa
otrok v vrtce, če prostorske in finančne možnosti dopuščajo vključitev večjega števila otrok in
oblikovanja novih oddelkov.
VI.
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest velja od dneva izdaje soglasja, uporablja pa se od
1.9.2022 dalje.

Številka: 602-0006/2022
Sevnica, dne
Srečko OCVIRK
ŽUPAN
OBČINE SEVNICA

2

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica

Številka:

011-0005/2022

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za družbene dejavnosti
Vrtci z območja občine Sevnica
Poročevalca:
Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

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

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011 – 0005/2022
Datum: 9.9.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Zadeva: Predlog novih cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2022/2023, se spreminja tudi cena
programov, ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. Pravna
podlaga za sprejem je Zakon o vrtcih ter Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Predlagane cene so izračunane upoštevajoč sistemizacijo delovnih mest v vrtcih za šolsko
leto 2022/2023, Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem
sektorju, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo in veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje. Izhodišča za izračun plač,
materialnih stroškov in ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so
določeni v višini 2,10 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako. Prav tako je za vse
vrtce enaka višina sredstev za didaktična sredstva in igrače ter višina sredstev za stalno
strokovno izpopolnjevanje.
Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo:
 stroški dela,
 stroški materiala in storitev,
 stroški živil za otroke.
1. stroški dela: V skladu s 5. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se stroški dela obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za
izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi
podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o
ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke
delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres
za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in
iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo
sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje. S 1.7.2020 se v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) ponovno
začne izplačevati redna delovna uspešnost. V predlogu cen za posamezno starostno obdobje
so vrtci upoštevali delavce, ki delajo v posamezni starostni skupini (vzgojiteljice, pomočnice
vzgojiteljice, kader za zagotavljanje sočasnosti). Ves ostali kader je upoštevan pri vseh
vključenih otrocih, ne glede na starost otrok enako (vodstveni delavci, svetovalni delavki,
organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima, tehnično osebje, nadomeščanje
bolniške do 30 dni). Stroškom dela se na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih
delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni, v višini,
ki je opredeljena v finančnem načrtu vrtca.

2. stroški materiala in storitev: so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve,
in sicer funkcionalni stroški objekta (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje
objektov, uporaba in vzdrževanje vozil), funkcionalni stroški osnovne dejavnosti (didaktična
sredstva, igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje po kolektivni pogodbi, obvezne zdravstvene
storitve in varstvo pri delu, pisarniško poslovanje, hišno perilo, drobni inventar) in drugi
specifični namenski stroški.
3. stroški živil za otroke: v stroških živil za otroke so zajeti stroški, ki se nanašajo na
načrtovano porabo živil za pripravo zajtrka, kosila in malice na otroka. Stroški živil za prehrano
otrok so določeni v višini 2,10 EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako in so zaradi
višjih cen hrane višji kot prejšnja leta.
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v
skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno
povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe.
Cena programa se izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev
izračunajo posebej za programe v istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno
kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo
stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroški materiala in storitev ter
stroški živil za otroke, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji
normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.
Vpliv na ceno ima št. oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih, izobrazbena
struktura in starost kadra. Več kot je otrok v oddelkih, nižja je cena na otroka, saj se strošek
oddelka razdeli na več otrok, manj je otrok v oddelku, večji je strošek na otroka. Plače v vrtcih
so obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški
dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne
dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih.
Vrtec Ciciban Sevnica ter OŠ Krmelj, OŠ Blanca in OŠ Milana Majcna Šentjanž, v čigar
sestavo sodijo enota vrtca, so posredovali predloge novih cen vzgojno-varstvenih programov.
V Tabeli 1 so prikazane veljavne cene programov in število otrok ter oddelkov, ki so se
upoštevali pri izračunu cene programov ter predlagane cene programov in število otrok in
oddelkov, ki so se upoštevali pri izračunu cene programov.
Tabela 1: Primerjava med predlagano in veljavno ceno programa
PREDLAGANA CENA
Vzgojno varstveni zavod

Vrtec Ciciban Sevnica
1. prva starostna skupina
1-3 let (dnevni program)
2. oddelek 3-4 letnih otrok
(dnevni program)
3. druga starostna skupina
3-6 let (dnevni program)
4. kombinirani oddelek
(dnevni program)

Štev. Število
otrok
odd.
po
metod.
1
2
527
30

VELJAVNA CENA

Predl.
cena/otr.
/mesec v
EUR
3

Štev.
otrok
po
metod.
4
479

Število
odd.

5
27

Veljavna
cena/otr./
mesec
v EUR
6

indeks

7= 3:6

166

12

555,47

124

9

545,83

+1,77

95

5

431,37

74

4

422,91

+2,00

251

12

409,69

264

13

399,38

+2,58

15

1

509,68

17

1

429,43

+18,69

PREDLAGANA CENA
Enota vrtca OŠ Blanca

73

4

1. prva starostna skupina
1-3 let (dnevni program)
2. druga starostna skupina
3-6 let (dnevni program)
3. kombinirani oddelek
(dnevni program)
Enota vrtca OŠ Krmelj

14

1

22

VELJAVNA CENA
73

4

555,78

14

1

514,16

+8,09

1

404,19

42

2

387,58

+4,29

37

2

455,71

17

1

/

/

143

8

138

8

1. prva starostna skupina
1-3 let (dnevni program)
2. druga starostna skupina
3-6 let (dnevni program)
3. kombinirani oddelek
(dnevni program)
Enota vrtca OŠ Šentjanž

41

3

579,73

40

3

558,03

+3,89

67

3

403,90

61

3

402,77

+0,28

36

2

464,66

37

2

444,68

+4,49

38

2

36

2

1. prva starostna skupina
1-3 let (dnevni program)
2. druga starostna skupina
3-6 let (dnevni program)
3. kombinirani oddelek
(dnevni program)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

38

2

475,81

36

2

481,91

-1,27

V Tabeli 2 so prikazane skupine elementov za oblikovanje cen programov v vrtcih, kot izhaja
iz metodologije in povprečna struktura teh elementov v vseh vrtcih občine Sevnica. Iz pregleda
izhaja, da največji delež cene posameznega programa predstavljajo stroški dela. Razlika v
deležu stroška dela glede na ceno posameznega programa izhaja iz tega, ker je potrebno v
oddelku prvega starostnega obdobja zagotoviti več vzgojnega kadra, ravno tako pa je število
otrok, ki se upošteva pri izračunu cene programa nižje (največ 14) v primerjavi z najvišjim
možnim številom otrok v kombiniranih oddelkih (največ 19) ali v oddelkih drugega starostnega
obdobja (največ 24).
Tabela 2: Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih
STROŠEK – kalkulativni element

1-3 LET

3-4 LET

KOMB. ODD.

3-6 LET

I. Stroški dela
II. Stroški materiala in storitev
III. Živila

82,80%
9,41%
7,79%

77,34%
12,61%
10,04%

81,27%
9,38%
9,35%

76,51%
12,83%
10,66%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SKUPAJ

Tabela 3 pa prikazuje posamezne elemente za oblikovanje cen, kot izhaja iz metodologije za
oblikovanje cen programov v javnih vrtcih ter znesek in delež posameznega elementa v
povprečnih mesečnih stroških vrtcev občine Sevnica. Največji delež stroškov predstavljajo
plače in drugi osebni prejemki zaposlenih, in sicer v povprečju 79,52% vseh stroškov, stroški
materiala in storitev predstavljajo v povprečju 11,08% in živila 9,40% vseh stroškov.

Tabela 3: Struktura povprečnih mesečnih stroškov, na katerih temeljijo predlogi cen za
programe v vrtcih
STROŠEK – kalkulativni element

Strošek v EUR

Delež v %

1. Bruto plače

209.854,07

57,20

2. Redna delovna uspešnost

24.632,61

6,71

3. Prispevki za socialno varnost

14.426,06

3,93

4. Premije KDPZ

4.191,44

1,14

303,45

0,08

6. Odpravnine v pokoj

1.279,22

0,35

7. Regres za letni dopust

12.434,43

3,39

8. Regres za prehrano

13.186,08

3,59

9. Prevoz na delo

9.507,27

2,59

84,45

0,02

1.854,20

0,51

291.753,28

79,52

12. ogrevanje(kurjava,dimnik. stor.)

8.737,90

2,38

13. elektrika

4.832,11

1,32

696,49

0,19

15. voda

1.421,66

0,39

16. komunalne storitve

1.417,37

0,39

0,00

0,00

18. čiščenje prostorov

3.136,73

0,85

19. tekoče vzdrževanje prost. in opreme

3.537,64

0,96

20. zavarovalne premije

1.155,61

0,31

I. Stroški dela

5. Jubilejne nagrade

10. Sredstva za delo sindikalnega zaupnika
11. Sredstva za nadomeščane odsotnih delavcev
1-11 SKUPAJ
II. Stroški materiala in storitev

14. plin

17.nad. za upor. stavb. zemljišča

21. varovanje objektov

564,50

0,15

22. uporaba in vzdrževanje vozil

870,21

0,24

23. didaktična sredstva in igrače

3.910,00

1,07

24. stalno strok. izpopolnjevanje

3.128,00

0,85

25. obvezne zdravstv. storitve in varstvo pri delu

523,64

0,14

26. hišno perilo

853,16

0,23

27. pisarniško poslovanje

2.576,84

0,70

28. drobni inventar

1.944,52

0,53

29. drugi spec. namenski stroški

1.354,60

0,37

12 – 29 SKUPAJ

40.660,98

11,08

34.486,20

9,40

366.900,46

100,000

III. Živila
SKUPAJ

Tabela 4: Struktura povprečnih mesečnih stroškov, na katerih temeljijo predlogi cen za
programe v vrtcih (primerjava predlagana cena – trenutno veljavna cena)
PREDLAGANA CENA

VELJAVNA CENA

Strošek v
EUR

Delež v %

Strošek v
EUR

Delež v %

1. Bruto plače

209.854,07

57,20

204.902,21

59,32

2. Redna delovna uspešnost

24.632,61

6,71

3.889,56

1,13

3. Prispevki za socialno varnost

14.426,06

3,93

33.557,84

9,72

4. Premije KDPZ

4.191,44

1,14

4.645,76

1,35

303,45

0,08

346,51

0,10

6. Odpravnine v pokoj

1.279,22

0,35

3.540,84

1,03

7. Regres za letni dopust

12.434,43

3,39

12.012,88

3,48

8. Regres za prehrano

13.186,08

3,59

11.368,42

3,29

9. Prevoz na delo

9.507,27

2,59

6.156,46

1,78

84,45

0,02

84,45

0,02

1.854,20

0,51

1.186,03

0,34

291.753,28

79,52

281.690,96

81,56

12. ogrevanje(kurjava, dimnik. storitve)

8.737,90

2,38

3.477,36

0,95

13. elektrika

4.832,11

1,32

4.215,06

1,15

696,49

0,19

272,53

0,07

15. voda

1.421,66

0,39

1.636,03

0,45

16. komunalne storitve

1.417,37

0,39

639,57

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

18. čiščenje prostorov

3.136,73

0,85

3.348,80

0,91

19. tekoče vzdrževanje prost. in opreme

3.537,64

0,96

3.226,52

0,88

20. zavarovalne premije

1.155,61

0,31

1.199,59

0,33

21. varovanje objektov

564,50

0,15

486,24

0,13

22. uporaba in vzdrževanje vozil

870,21

0,24

488,32

0,13

23. didaktična sredstva in igrače

3.910,00

1,07

3.765,00

1,03

24. stalno strok. izpopolnjevanje

STROŠEK – kalkulativni element
I. Stroški dela

5. Jubilejne nagrade

10. Sredstva za delo sindikalnega zaupnika
11. Sredstva za nadomeščane odsotnih delavcev
1-11 SKUPAJ
II. Stroški materiala in storitev

14. plin

17. nad. za upor. stavb. zemljišča

3.128,00

0,85

3.012,00

0,82

25. obvezne zdravstv. storitve in varstvo pri delu

523,64

0,14

658,66

0,18

26. hišno perilo

853,16

0,23

712,05

0,19

27. pisarniško poslovanje

2.576,84

0,70

3.273,36

0,89

28. drobni inventar

1.944,52

0,53

2.104,40

0,57

29. drugi spec. namenski stroški

1.354,60

0,37

1.851,36

0,50

12 – 29 SKUPAJ

40.660,98

11,08

34.366,85

9,95

34.486,20

9,40

29.331,75

8,49

366.900,46

100,000

345.389,56

100,000

III. Živila
SKUPAJ

Plačilo staršev za programe v vrtcu
Plačilo staršev za programe vrtca ureja Zakon o vrtcih. Uveljavljanje socialnih transferjev je
urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se je začel uporabljati
s 1. 1. 2012. Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri pristojnem Centru za socialno
delo (CSD), ki starše razvrsti v dohodkovne in plačilne razrede in po upravnem postopku izda
odločbo, ki velja eno leto. Pri razvrstitvi v razrede se upošteva neto mesečni dohodek na
družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in
premoženje družine. Na ta način se določi odstotek cene programa za otroka. Lestvica ima 9.
razredov, plačilni razredi so razvidni v Tabeli 5. Najvišje plačilo je v 9. plačilnem razredu, za
katerega morajo starši plačati 77% cene programa.
Osnova za plačilo staršev je cena programa v katerega je otrok vključen. Ceno predlaga vrtec,
potrdi pa občinski svet občine.
Dosedanja ureditev je določala, da starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka
plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za
vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Sredstva v višini razlike do
znižanega plačila vrtca se vrtcem zagotavljajo iz državnega proračuna. Staršem pripada
pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli
pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje
pravice.
Z dnem 9. 2. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. list
RS, št. 18/21), ki določa, da so 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. Sprememba se je začela uporabljati 1. 9. 2021.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki
Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v
katerega je vključen otrok.
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije
občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za
rejenca odda rejnik.
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo
socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem
morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na
katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo
pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Tabela 5: Plačilo staršev v odstotku od cene programa
dohodkovni
razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

plačilo staršev

(povpr. mes. doh. na osebo v EUR)

(plač. starše v % od cene programa)

1

do 200,78

0%

2

od 200,79 do 334,64

10%

3

od 334,65 do 401,58

20%

4

od 401,59 do 468,50

30%

5

od 468,51 do 591,22

35%

6

od 591,23 do 713,91

43%

7

od 713,92 do 914,71

53%

8

od 914,72 do 1.104,33

66%

9
od 1.104,34
77%
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predlog novega Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica, ki je v prilogi, določa cene po posameznih programih, ki so jih
predlagali vrtci, stroške živil za otroke, rezervacije, obveznosti staršev in vsebuje naslednje
dopolnitve oziroma spremembe:
- Spremenijo se cene dnevnih programov. Nove cen veljajo od 1.10.2022 dalje. (1. člen);

Pripravila:
Mojca Ernestl, dipl.uprav.org.
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Mojca Sešlar, univ. dipl. ekon.
vodja oddelka za družbene dejavnosti
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Priloge:
- Predlog cen programov Sevniških vrtcev,
- Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju
občine Sevnica.
Posredovano:
- naslovu,
Vložiti:
- v zadevo, tu.

PREDLOG
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 2., 4., 17. in
18. člena Pravilnika 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) 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
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju občine Sevnica

1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica znašajo mesečno na
otroka po posameznih programih od 1. 10. 2022 dalje:
v EUR
oddelek 1. st.
oddelek 2. st.
oddelek 2. st.
Kombiniran
obdobja
obdobja
obdobja
oddelek
1-3 let
3-4 let
3-6 let
Vrtec Ciciban
Sevnica
555,47
431,37
409,69
509,68
VVE
pri OŠ Blanca
555,78
/
404,19
455,71
VVE
pri OŠ Krmelj
579,73
/
403,90
464,66
VVE
pri OŠ Šentjanž
/
/
/
475,81

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,10 evra. Za čas, ko je
otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške
neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za
plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanka.
Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
 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;
 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 o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
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.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti
dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom
rezervacije in ceno programa.
4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v
osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za
vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.
5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo staršev proporcionalno zmanjša
glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu.
Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se
mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 15
minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.
6. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo
akontacijo v višini 10% od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna
pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka
ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju občine Sevnica, št. 602-0004/2021, z dne 1.10.2021
(Uradni list RS, št. 159/21).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od
01.10.2022 dalje.

Številka: 602-0007/2022-1
Sevnica, dne ..............
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z
premoženjem Občine Sevnica za leto 2022

Številka:

410-0027/2021

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalec:
Roman Strlekar, vodja Splošne službe

nepremičnim

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

Številka: 410-0027/2021
Datum: 14. 9. 2022
Na podlagi 24. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine
Sevnica predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem
DOPOLNITEV št. 3
NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE SEVNICA ZA LETO 2022
Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji dne, 1. 12. 2021, kot sestavni del proračuna
občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022, na
28. redni seji dne, 2. 2. 2022 njegovo prvo dopolnitev in na 29. redni seji, dne 16. 3. 2022
drugo dopolnitev.
Ravnanje z nepremičnim premoženjem občin urejata Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18, v nadaljevanju Uredba).
Skladno s 27. členom ZSPDSLS-1 je mogoče med letom načrt dopolniti oziroma spremeniti,
če tako narekujejo spremenjene prostorske potrebe ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ni bilo mogoče določiti oziroma načrtovati.
V dopolnitvi načrta pridobivanja je predviden nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo
stavbno zemljišče ob mrliški vežici Veliki Cirnik, funkcionalno zemljišče ob cerkvi na Osredku,
zemljišče za rekonstrukcijo R3-679 v k.o. Loka pri Zidanem Mostu ter odseke občinskih
kategoriziranih cest (lokalne ceste LC 372331 Boštanj – Vrh pri Boštanju – Brezovec, LC
372091 Sevnica – Drožanje – Metni Vrh – Padež – Zabukovje, LC 200051 Blatnik – Lokavec –
(o.m. Laško – Sevnica) – Lovrenc – Okroglice, LC 372344 Boštanj - Grahovica - Brezovec Križišče, LC 372331 Boštanj - Vrh pri Boštanju – Brezovec, javne poti JP 595131 Rovišče –
Zabreza in JP 596511 Trebeže).
Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem se nanaša na nepremičnine, ki
jih Občina Sevnica ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, zato je na podlagi izraženega
interesa strank predvidena prodaja nepremičnin, ki v naravi predstavljajo funkcionalna
zemljišča objektov v Sevnici, Rovišču pri Studencu, Zabukovju, Veliki Hubajnici in Velikem
Cirniku. Z metodo javne dražbe je predvidena prodaja stavbnega zemljišča na Studencu.
Navedena dopolnitev nima finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z
nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk.

1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev
zap.
št.

vrsta
nepremičnine

šifra in ime k.o.

parc. št./
del stavbe

okvirna
površina

predvidena
sredstva

1.

zemljišče

1387 Cirnik

1046/4

317

2.219

2.

zemljišče

1362 Okroglice

67/14

1.160

1.740

3.

zemljišče

1386 Kal

768/5

1.454

1.454

4.

zemljišče

1364 Loka pri Zidanem Mostu

49/1

98

686

5.

zemljišče

1364 Loka pri Zidanem Mostu

49/3

67

469

6.

zemljišče

1364 Loka pri Zidanem Mostu

49/4

153

1.071

1364 Loka pri Zidanem Mostu

*73

560

1364 Loka pri Zidanem Mostu

469/1

43

7.
8.

zemljišče s
stavbo
zemljišče s
stavbo

78.099

9.

zemljišče

1364 Loka pri Zidanem Mostu

466/1

1.331

10.

zemljišče

1364 Loka pri Zidanem Mostu

*171

36

11.

zemljišče

1390 Vrh

362/11

256

12.

zemljišče

1393 Studenec

1087/6

285

13.

zemljišče

1393 Studenec

1069/7

116

14.

zemljišče

1367 Zabukovje

1295/9

231

1.617

15.

zemljišče

1367 Zabukovje

1296/3

3

5

16.

zemljišče

1367 Zabukovje

1297/3

22

33

17.

zemljišče

1367 Zabukovje

1297/5

218

327

18.

zemljišče

1367 Zabukovje

1291/2

31

47

19.

zemljišče

1381 Boštanj

419/2

74

111

20.

zemljišče

1381 Boštanj

428/20

32

48

21.

zemljišče

1381 Boštanj

419/3

21

32

22.

zemljišče

1381 Boštanj

422/6

26

39

23.

zemljišče

1381 Boštanj

428/21

5

8

24.

zemljišče

1381 Boštanj

421/4

7

11

25.

zemljišče

1381 Boštanj

422/7

16

24

26.

zemljišče

1381 Boštanj

488/8

170

255

27.

zemljišče

1381 Boštanj

489/3

320

480

28.

zemljišče

1381 Boštanj

481/4

2

3

29.

zemljišče

1381 Boštanj

477/4

7

11

30.

zemljišče

1381 Boštanj

489/2

172

258

31.

zemljišče

1381 Boštanj

487/9

3

5

32.

zemljišče

1381 Boštanj

490/2

76

114

384
1.456

33.

zemljišče

1381 Boštanj

491/4

176

264

34.

zemljišče

1381 Boštanj

487/7

2

3

35.

zemljišče

1381 Boštanj

492/4

6

9

36.

zemljišče

1381 Boštanj

495/10

28

42

37.

zemljišče

1381 Boštanj

491/2

47

71

38.

zemljišče

1381 Boštanj

495/8

10

15

39.

zemljišče

1381 Boštanj

424/4

54

81

40.

zemljišče

1381 Boštanj

489/4

19

29

41.

zemljišče

1381 Boštanj

500/12

123

185

42.

zemljišče

1381 Boštanj

500/20

46

69

43.

zemljišče

1381 Boštanj

500/43

17

26

44.

zemljišče

1381 Boštanj

500/41

189

284

45.

zemljišče

1381 Boštanj

500/39

83

125

46.

zemljišče

1381 Boštanj

500/37

136

204

47.

zemljišče

1381 Boštanj

500/35

79

119

48.

zemljišče

1381 Boštanj

503/2

28

42

49.

zemljišče

1381 Boštanj

504/2

24

36

50.

zemljišče

1381 Boštanj

505/2

31

47

51.

zemljišče

1381 Boštanj

508/2

23

35

52.

zemljišče

1381 Boštanj

522/2

9

14

53.

zemljišče

1381 Boštanj

525/2

32

48

54.

zemljišče

1381 Boštanj

526/2

36

54

55.

zemljišče

1381 Boštanj

559/25

130

195

56.

zemljišče

1390 Vrh

376/3

130

195

8.770

93.191

SKUPAJ
2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev
Lastnik: Občina Sevnica
zap.
vrsta
št.
nepremičnine

šifra in ime k.o.

parc. št./
del stavbe

okvirna
površina

predvidena
sredstva

1.

zemljišče

1387 Cirnik

1046/9

106

742

2.

zemljišče

1380 Šmarje

67/12

114

1.140

3.

zemljišče

1380 Šmarje

67/15

35

350

4.

zemljišče

1380 Šmarje

67/17

119

1.190

5.

zemljišče

1393 Studenec

1791/3

728

14.883

6.

zemljišče

1392 Hubajnica

2550/9

39

273

7.

zemljišče

1392 Hubajnica

2550/15

129

903

8.

zemljišče

1393 Studenec

2667/23

171

1.197

9.

zemljišče

1393 Studenec

2667/37

37

259

10.

zemljišče

1379 Sevnica

1525/4

28

280

11.

zemljišče

1367 Zabukovje

1680/9

111

777

12.

zemljišče

1367 Zabukovje

1680/8

23

161

13.

zemljišče

1367 Zabukovje

1680/10

14

98

1.654

22.253

SKUPAJ

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 3 Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2022.

Pripravila:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za pravne zadeve
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 7113-0025/2022 - 6
Podpisnik: MAJA ŠUŠTERIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 671A058D000000005721213E
Veljavnost: 25.01.2023
Datum in ura: 14.09.2022 08:56 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 7113-0025/2022 - 6
Podpisnik: SREČKO OCVIRK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 69B76DC00000000057242F69
Veljavnost: 11.10.2024
Datum in ura: 14.09.2022 08:57 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Vročiti:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Vložiti:
- v zadevo, tu.

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
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33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

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

Številka:

7113-0008/2022

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba
Poročevalec:
Roman Strlekar, vodja Splošne službe

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

Številka: 7113-0008/2022
Datum: 13. 9. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

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

Na podlagi 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 11/18, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem naslednji predlog za ukinitev statusa javnega
dobra in razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine:
I.
Podatki o nepremičnini:
zap.
št.

k.o.

1.

1393 Studenec

parc. št.

površina
m²

vrednost
v€

dejanska raba zemljišča

37

259

funkcionalno zemljišče
stanovanjskega objekta

2667/37

Predvidena metoda razpolaganja: neposredna menjalna pogodba
Obrazložitev:
Navedena parcela je nastala v okviru odmere odseka občinske javne poti JP 595131 Rovišče
- Zabreza po dejanskem poteku in v naravi predstavlja zemljišče v zasebni uporabi funkcionalno zemljišče stanovanjskega objekta v Rovišču pri Studencu.
Parcela ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil dodeljen status javnega dobra in bo
predmet menjave, tako da Občina Sevnica pridobi v last parcelo, ki v naravi predstavlja
občinsko cesto, lastnik navedene parcele pa zemljišče, ki ga dejansko uporablja.
Ker je navedena nepremičnina v zemljiški knjigi vknjižena kot javno dobro, je potrebno pred
razpolaganjem ukiniti status javnega dobra.
Vrednost zemljišča je določena na podlagi Sklepa o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč,
ki so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 124/21) in
znaša 7,00 EUR/m2.
II.
Podatki o nepremičninah:
zap.
št.

k.o.

parc. št.

površina
m²

vrednost

2.

1392 Hubajnica

2550/9

39

273

3.

1392 Hubajnica

2550/15

129

903

dejanska raba zemljišča
gospodarsko poslopje s
funkcionalnih zemljiščem

Predvidena metoda razpolaganja: neposredna prodajna pogodba
Obrazložitev:
Parceli navedeni v tabeli pod točko II. sta nastali pri odmeri opuščene trase javnega dobra in v
naravi predstavljata zemljišče v zasebni uporabi – zemljišče pod stavbo in funkcionalno
zemljišče stavbe. Glede na to, da ne služita več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen
status javnega dobra, bosta nepremičnini predmet prodaje.
Ker sta navedeni parceli v zemljiški knjigi vknjiženi kot javno dobro, je potrebno pred
razpolaganjem ukiniti status javnega dobra.
Vrednost zemljišč je določena na podlagi Sklepa o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki
so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 124/21) in znaša
7,00 EUR/m2.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica
ter odobril predlog razpolaganja.

Pripravila:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 7113-0008/2022 - 15
Podpisnik: MAJA ŠUŠTERIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 671A058D000000005721213E
Veljavnost: 25.01.2023
Datum in ura: 13.09.2022 09:08 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 7113-0008/2022 - 15
Podpisnik: SREČKO OCVIRK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 69B76DC00000000057242F69
Veljavnost: 11.10.2024
Datum in ura: 13.09.2022 14:20 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Priloga:
- predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra,
- orto-foto posnetki parcel, katerim se ukinja status javnega dobra.
Vročiti:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Vložiti:
- v zadevo, tu.

PREDLOG
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 33. redni
seji, dne 21. 9. 2022 sprejel

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
- parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec,
- parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica.
2. člen
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se
zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 7113-0008/2022
Datum: _____________
Občina Sevnica
Srečko Ocvirk
župan

parc. št. 2667/37, k.o. 1393 Studenec

parc. št. 2550/9 in 2550/15, obe k.o. 1392 Hubajnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

15. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Predlog
sklepa
o
imenovanju
predstavnikov
ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica

Številka:

014-0011/2022

Pripravljavca gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalca:
Roman Strlekar, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 014-0011/2022-11
Podpisnik: ROMAN STRLEKAR
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 352C27AF000000005721224F
Veljavnost: 26.01.2023
Datum in ura: 10.08.2022 08:51 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

16. t.d.r.

33. REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA
21. 9. 2022

ZADEVA:

Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Številka:

033-0001/2022

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

Številka: 033-0001/2021
Datum: 30. 08. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovori na pobude članov Občinskega sveta Občine Sevnica

Na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne, 22. 6. 2022, je občinski svetnik Rok
Petančič podal naslednjo pobudo:
Rok Petančič:
• predlaga, da se v okviru upravljavskega načrta Lisca poleg vsebin opredelijo tudi
potrebna sredstva oz. zagotovijo viri financiranja ter infrastruktura, ki je potrebna za
izvedbo programov, saj je priprava tega strateškega dokumenta pomembna tako za
dolgoročno upravljanje kot tudi za potrebe prijav na razpise;

Odgovor:
Spoštovani.
Pri podaji svetniškega vprašanja je bil kot primer dobre prakse izpostavljen upravljavski načrt
za Gače. Občina Sevnica je vzpostavila kontakt z Občino Semič glede upravljavskega načrta
za Gače. Bilo je pojasnjeno, da po odločitvi podjetja Iskre Semič, da se s smučanjem ne bo
več ukvarjal, je Občina Semič iskala možnosti ohranitve smučišča. Občina Semič je namreč
na podlagi Zakona o športu postala lastnik zemljišča, kjer je smučišče. Občina ima s podjetjem
Gače d.o.o. sklenjeno najemno pogodbo za zemljišča in garažo, katerih lastnik je, nima
pa upravljavske pogodbe. Na podlagi 19.a člena Zakona o žičniških napravah pa občine
lahko sofinancirajo obratovanje, vzdrževanje in gradnjo žičniških naprav z namenom
uresničevanja javnega interesa v skladu z 2. členom tega zakona. Za sofinanciranje so se
odločile štiri občine, ki so povezane s smučiščem.
Za celotno območje Lisce pa je značilen razpršeni turizem z različno privatno lastniško
strukturo in različnimi izletniškimi točkami.
Leta 2014 je Planinsko društvo Lisca Sevnica brezplačno preneslo Tončkov dom na Lisci na
Občino Sevnica, hkrati pa so se igrišča, dvorišče, travniki ter depandanse prevzele v
vzdrževanje kot javne površine. Objekt Tončkovega doma z neposredno okolico je oddan
gostinskemu najemniku. Občina, kot lastnik teh nekaj parcel na vrhu hriba Lisca, zaključuje z
urejanjem tega dela. Lisca je opredeljena kot naravna vrednota državnega pomena, zato je pri

postavitvi novih programov in ureditev na javnih parcelah potrebno pridobiti soglasja Zavoda
za varstvo narave. Prav tako za območje Lisce ni določenega upravljavca območja.
Občina Sevnica je lastnik naslednjih parcel na vrhu Lisce, kar je prikazano v nadaljevanju
gradiva.
Seznam parcel na vrhu Lisce v lasti Občine Sevnica:
Ime KO

Parcela Površina m²

PODGORJE 4/4
PODGORJE 5/7
PODGORJE 5/17
PODGORJE 5/18
PODGORJE 5/21
PODGORJE 5/22
PODGORJE 5/23
PODGORJE 5/25
PODGORJE 5/28
PODGORJE 5/29
PODGORJE 5/31

Namenska raba

373 Površine za oddih, rekreacijo in šport (100)
6679 Površine za oddih, rekreacijo in šport (100)
Površine za oddih, rekreacijo in šport (76), Druga območja centralnih
1596 dejavnosti (19), Površine za turizem (5)
264 Površine za turizem (52), Druga območja centralnih dejavnosti (48)
Športni centri (71), Površine za oddih, rekreacijo in šport (17), Površine za
3768 turizem (12)
899 Površine za oddih, rekreacijo in šport (100)
Površine za oddih, rekreacijo in šport (68), Športni centri (25), Območja
2838 okoljske infrastrukture (7)
39 Površine za turizem (100)
114 Športni centri (100)
47 Površine za turizem (100)
Površine za turizem (56), Športni centri (38), Površine za oddih, rekreacijo
1386 in šport (6)

PODGORJE 5/32

246 Površine za turizem (72), Športni centri (28)

PODGORJE 5/33

470 Površine za turizem (82), Druga območja centralnih dejavnosti (18)

PODGORJE 5/34

38 Površine za turizem (100)
Površine za oddih, rekreacijo in šport (61), Površine za turizem (38),
869 Gozdna zemljišča (1)
Površine za turizem (82), Druga območja centralnih dejavnosti (16),
107 Površine cest (2)

PODGORJE 5/36
PODGORJE 1350
PODGORJE 1351

12407 Površine cest (94), Ostale prometne površine (6)
Σ = 32140
m²= 3,2 ha

Parcele na vrhu Lisce v lasti Občine Sevnica
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Občina Sevnica območje Lisce razvija preko različnih projektov in vsebin. Interes je, da tako
ostane tudi v prihodnje. V okviru prijave projektov za pridobitev evropskih sredstev pa bo
Občina Sevnica prijavila različne aktivnosti, med drugimi tudi raziskavo in analizo ciljnih skupin
tega območja, oblikovala produkte za obiskovalce ter pripravila marketinške aktivnosti in
oblikovala marketinško ter digitalno strategijo.
Zemljišča, ki so v lasti Občine Sevnica, in se nahajajo na vrhu Lisce, obsegajo manjše
območje v obsegu 3,2 ha. Zaradi majhnosti območja ni rentabilno, da se izbere izvajalca
in pripravi načrt upravljanja kot poslovni načrt upravljavca. V kolikor bi za to območje
izbrali upravljavca, bi bila sredstva za upravljanje le še dodatni strošek občine. Pogosto
pa se zgodi, da se upravljavci niso sposobni prijavljali na obsežne razpise za pridobitev
evropskih sredstev zaradi finančnih zmožnosti in kadrovskega resursa.
Občina Sevnica se bo še naprej zavzemala, da se bodo za razvoj območja Lisce
pridobivala različna evropska sredstva, ki bodo dopolnjevala sofinanciranje iz
občinskega proračuna.
Lisca bo tudi v bodoče ostala in se še naprej razvijala kot turistična in športno rekreacijska destinacija s poudarkom na vodenih in povezovalnih vsebinah.

Z lepimi pozdravi.
Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 033-0002/2022 - 11
Podpisnik: VLASTA KUZMIČKI
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00D204C4F50000000057212799
Veljavnost: 29.01.2023
Datum in ura: 30.08.2022 14:38 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Zvone Košmerl, dr.vet.med.
direktor občinske uprave
OBČINA SEVNICA
Št. dok.: 033-0002/2022 - 11
Podpisnik: ZVONE KOŠMERL
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 792B348A00000000572428DC
Veljavnost: 03.10.2024
Datum in ura: 31.08.2022 07:45 Dokument je elektronsko podpisan.
ODOS - www.odos.si

Vročiti:
- Občinski svet Občine Sevnica.
Vložiti:
- v zbirko dokumentarnega gradiva.
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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

Številka: 033-0001/2021
Datum: 30. 8. 2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovori na pobude članov Občinskega sveta Občine Sevnica

Na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne, 22. 6. 2022, je občinski svetnik
Franc Pipan podal naslednjo pobudo:
Franc Pipan:
• predlaga, da Oddelek za gospodarske dejavnosti izvede anketo med etažnimi lastniki
večstanovanjskih objektov glede interesa za ustanovitev občinskega podjetja, družbe z
omejeno odgovornostjo, ki bi namesto sedanjega podjetja Terca, d.o.o., upravljalo z
etažno lastnino.
Odgovor:
Spoštovani.

Uvod
Stanovanje oziroma hiša predstavljata za človeka eno izmed najpomembnejših in osnovnih
življenjskih potreb in posegata v največjo postavko družinskega proračuna. Prav zato pa so
pričakovanja lastnikov nepremičnin zelo velika in zahtevna, še posebej v zadevi upravljanja,
vzdrževanja in obratovanja te lastnine, ki je preložena na upravljavca.
V času digitalne družbe si tudi Občina Sevnica pri razrešitvi različnih vprašanj pomaga z
anketami, ki so osnova za nadaljnje usmeritve. Pred pripravo tovrstnih anket, pa je potrebno
zadevo obravnavati celostno, predhodno analizirati podatke in ugotoviti posamezna dejstva ter
pristojnosti.

Upravljanje večstanovanjskih stavb na splošno
Zakonodaja upravljanja večstanovanjskih stavb je bila od leta 1990 deležna korenitih
sprememb.
Upravljanje večstanovanjskih stavb definira Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I,
19/91 – popr., 13/93 – ZP-G, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US,

44/96 – odl. US, 1/00, 1/00 – odl. US, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – V
nadaljevanju: SZ-1) in obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, obratovanje stanovanjske
stavbe, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo
bivalnega okolja ter s tem v zvezi vse storitve. Lastniki stanovanj v posamezni stavbi imajo
pogosto različna finančna stanja, navade in interese. Zavest, da lastnina in vzdrževanje le-te
ni le pravica temveč tudi dolžnost oziroma breme, počasi prodira med vse solastnike
posamezne stavbe.
V večstanovanjskih stavbah, kjer sta več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih
delov, morajo etažni lastniki izbrati upravnika. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za upravljanje z nepremičninami. Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, kjer je
upravnik obvezen, s soglasjem več kot 50 % po solastniških deležih, izberejo upravnika in z
njim sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Upravnik se vpiše v register
upravnikov pri upravni enoti. S soglasjem več kot 50 % po solastniških deležih etažni lastniki
odločajo tudi o razrešitvi upravnika.
Med posle rednega upravljanja večstanovanjske stavbe po SZ-1 spadajo zlasti odločitve
etažnih lastnikov v zvezi z/s:
1. določitvijo in razrešitvijo upravnika,
2. imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora iz 39. člena zakona,
3. vodenjem sredstev rezervnega sklada v skladu z drugim odstavkom 42. člena
zakona,
4. določitvijo etažnega lastnika iz tretjega odstavka 43. člena zakona,
5. posli obratovanja večstanovanjske stavbe,
6. posli vzdrževanja večstanovanjske stavbe,
7. sklenitvijo in spreminjanjem zavarovanja večstanovanjske stavbe kot celote in
razpolaganjem z zavarovalno polico,
8. oddajanjem skupnih delov v najem,
9. vplačevanjem dohodkov iz oddaje skupnih delov večstanovanjske stavbe v rezervni
sklad,
10. sprejemanjem in spreminjanjem načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe,
11. sprejemanjem in spreminjanjem hišnega reda iz 27. člena zakona,
12. zavrnitvijo poročila o upravnikovem delu,
13. skupnim uveljavljanjem pravnega varstva etažnih lastnikov v postopkih pred sodišči,
upravnimi organi in drugimi nosilci javnih pooblastil ter določitvijo zastopnika v teh
postopkih.

Upravljanje večstanovanjskih stavb na območju Občine Sevnica
Stanovanjski zakon iz leta 1991 (v nadaljevanju: SZ), poznan tudi kot Jazbinškov zakon, je bil
slovenski zakon s področja določanja postopkov in razmerij v večstanovanjskih hišah in
stanovanj v družbeni lasti. Poleg sistemskega urejanja področja je vseboval tudi načine in
pogoje za privatizacijo stanovanj, ki so bila do takrat v družbeni lasti. Na osnovi tega zakona
so najemniki v družbenih stanovanjih lahko z odkupom pridobili lastninsko pravico nad
stanovanji, v katerih so bili do tedaj imetniki stanovanjske pravice, najem je bil le tehnična
artikulacija dejanske dedne posestne pravice. Po uveljavitvi t.i. ˝Jazbinškovega zakona˝, je
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bila privatizirana velika večina stanovanjskega fonda tako Občine Sevnica, kot tudi podjetij
(Lisca, Jutranjka, Stilles, itd.). Potem je bilo potrebno izbrati upravnike, tisti, ki to niso storili,
jim je sodišče določilo upravnika v nepravdnem postopku. Takrat je Občina Sevnica
(Skupščina občine Sevnica) ostala lastnik 165 stanovanj, ki so bila razporejena po
posameznih večstanovanjskih stavbah v Sevnici oz. okolici. Ta stanovanja nikjer niso in še
vedno ne predstavljajo več kot 50% stanovanjskega fonda posamezne večstanovanjske
stavbe. Ta stanovanja vzdržuje lastnik, torej občina, skladno s potrebami. Občina tudi izbere
izvajalca za vzdrževanje samega stanovanja. Skupne dele in naprave v večstanovanjski
stavbi, pa vzdržuje izbran upravnik, s katerim je skladno z zakonom upravniško pogodbo
sklenilo več kot 50% solastniških deležev v posamezni večstanovanjski stavbi. Te pogodbe so
veljavne in registrirane pri upravni enoti. Na območju občine Sevnica je preko 1200
posameznih enot in preko 60 objektov, ki imajo upravljavca. Večinski upravnik na območju
občine Sevnica je podjetje Terca d.o.o. Šentrupert, ki ima svojo poslovno enoto tudi v Sevnici,
kjer sta zaposlena dva delavca. Drugi upravljalci večstanovanjskih stavb in posameznih
stanovanjskih enot so v manjšini (npr. podjetje Naše okolje d.o.o. iz Trbovelj).
S temo upravljanja s stanovanji, ki so v občinski lasti, se je leta 2009, ukvarjal tudi Nadzorni
svet podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. V stari organizaciji podjetja pred privatizacijo
stanovanjskega fonda, ki jo je opredelil SZ iz leta 1991, je imelo podjetje namreč registrirano
dejavnost upravljanja s stanovanjskimi enotami na območju Sevnice, ki jo je na podlagi
odločitve leta 1976 pri reorganizaciji podjetja izločilo iz njihove dejavnosti.
Iz večine komunalnih podjetij v Sloveniji, se je iz dejavnosti stanovanjski del izločil z
namenom, da se lahko kvalitetno opravlja glavna dejavnost, torej komunalne in spremljajoče
storitve. Nekaj primerov, da komunalna podjetja še vedno opravljajo dejavnost upravljanja s
stanovanji, pa je še vedno v državi in to že od samega začetka, ne pa na novo. To delo
zahteva seveda tudi usposobljenost in zaposlenost primernega kadra. Na podlagi analize pa
izhaja podatek, da se dejavnost lahko normalno pokriva, če en zaposleni pokriva okvirno 460
stanovanj.
Leta 2009 je vodstvo Komunale d.o.o. Sevnica opravilo temeljito analizo in na podlagi dejstev
so podali oceno, da je poizkus ponovnega oživljanja upravljanja z večstanovanjskimi stavbami
v Občini Sevnica dokaj tvegan in finančno nevzdržen (še posebej v primeru upravljanja
storitev samo za 165 občinskih stanovanj), saj je bilo iz analize razvidno, da je to nizko
profitabilna dejavnost, kjer je odločilno veliko število komitentov (torej stanovanj), ki lahko v
masi zaradi velikosti in dobre razporeditve krijejo stroške te službe. Bili so mnenja, da so,
vsled zadovoljstva občanov, veliko bolj odgovorni za korektno in dobro opravljanje nalog s
področja komunale.
Vseh stanovanj v Občini Sevnica v večstanovanjskih objektih, ki po zakonu morajo imeti
upravnika je preko 950, od tega je stanovanj v lasti Občine Sevnica ostalo še 143. Občina v
nobenem večstanovanjskem objektu ni večinski lastnik, zato ne more sama izbirati upravnika,
ampak upravnika skladno z zakonom izbere več kot 50% solastniških deležev. Izbrani in
registrirani upravnik je v večini primerov Terca d.o.o. Šentrupert in če bi novo nastalo podjetje
želelo postati upravnik kateregakoli od večstanovanjskih objektov, bi morala skladno z
zakonom najprej pridobiti soglasje več kot 50% solastniških deležev v posamezni
večstanovanjski stavbi in seveda počakati tudi na odpoved dosedanjemu upravniku.
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Povprečna mesečna upravnina (brez DDV) v občini Sevnica znaša 8,4 EUR po stanovanjski
enoti, kar pomeni, da ob idealnem plačevanju (torej da ni nobenega dolžnika) od vseh
stanovanj v Občini Sevnica lahko upravnik iztrži mesečno cca 7.980 EUR. S tem zneskom je
seveda potrebno pokrivati zaposleni kader, ki dela na stanovanjskem področju in tudi vse
materialne stroške (prevozi, poštne storitve, sklicevanje sestankov, pravno, računovodsko in
gradbeno svetovanje, itd.). Pri upravljanju 143 občinskih stanovanj znese prihodek iz naslova
upravljanja cca 1.201,20 EUR mesečno. Tudi za izvajanje del se ne sme uporabiti sistem, da
upravnik kar sam izvede potrebna dela ali izbere naročnika, ker morajo etažni lastniki dobiti
vsaj tri ponudbe in potem samostojno izberejo izvajalca, s katerim je upravnik dolžan skleniti
pogodbeno razmerje v imenu in za račun lastnikov. To seveda pomeni, da podjetju v vlogi
upravnika niso garantirana nobena sredstva za opravljanje investicijskih ali vzdrževalnih del.
Tako kot drugi ponudniki storitev, se tako podjetje znajde na trgu ponudbe in povpraševanja,
kjer je lahko izbran ali pa ne.
Ena izmed pomembnih in predpisanih nalog upravnika je zagotavljanje 24 urne pripravljenosti
oziroma dežurstva, kar pomeni, da mora upravnik opraviti vse nujne intervencije.
Predstavnik Občine Sevnica se udeležuje zbora lastnikov posameznih večstanovanjskih
objektov, v katerih je Občina lastnica stanovanj in se pri odločanju vključuje le v deležu glede
na lastništvo. Na samih zborih lastnikov do sedaj ni bilo podane pobude oziroma zahteve s
strani stanovalcev o zamenjavi upravljavca. Na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije
je objavljeno, da ima upravnik Terca tudi pridobljen certifikat Zaupanja vreden upravnik.
Postopek podelitve certifikata, vodi strokovna služba ZPN na podlagi vloge, ki jo na sedež
GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami vloži vlagatelj. Strokovna služba ZPN pred
podelitvijo certifikata preverja in ugotavlja naslednje pogoje:
• da je vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi (68.320 po SKD 2008);
• da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe;
• da zakoniti zastopnik ali nosilec dejavnosti v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali zoper pravni promet;
• da gospodarski subjekt kot pravna oseba v zadnjih 5 letih ni bil pravnomočno obsojen
zaradi storitve kaznivega dejanja v skladu z zakonom, ki ureja odgovornost pravnih
oseb za kazniva dejanja ali v povezavi z dejavnostjo upravljanja nepremičnin;
• da je pri gospodarskem subjektu v rednem delovnem razmerju zaposlena vsaj ena
oseba, ki ima pridobljeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj v
storitveni dejavnosti ali VII. stopnjo izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v storitveni
dejavnosti;
• da vlagatelj v obliki ustreznih delovnih razmerij ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z
zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih
nalog, ter zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje za kadre;
• da etažnim lastnikom zagotavlja varnost upravljanja z njihovo nepremičnino in njihovimi
sredstvi;
• da je knjiženo stanje rezervnega sklada na zadnji dan poslovnega leta skladno s
stanjem na transakcijskem računu;
• da za delitev stroškov upravljanja uporablja programsko opremo priznanih dobaviteljev;
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•
•

da ima vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov storitev upravljanja;
da ima poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

Zaključek
Iz vseh prej navedenih dejstev izhaja, da Občina Sevnica nima osnove za izvedbo anketiranja
in da ima sedanji upravljavec vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov
storitev upravljanja.
Upravljanje večstanovanjskih stavb je tržna dejavnost, ki se izvaja v okviru gospodarske
dejavnosti, hkrati pa to ni obvezna gospodarska javna služba. Glede na zakonodajo in
postopke se ocenjuje, da bi bilo trenutno zelo težko zagotoviti, da bi se večina lastnikov
odločila za zamenjavo upravljavca večstanovanjskih stavb, kar bi bil za novega upravljavca
osnovni pogoj preživetja na trgu.
Na naslov Občinskega sveta Občine Sevnica je bila po 32. redni seji Občinskega sveta
naslovljena Zahteva za javno opravičilo za nedopustne izjave, izrečene dne, 22. 6. 2022 na
32. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je priloga tega dopisa.

Z lepimi pozdravi.

Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

OBČINA SEVNICA

Zvone Košmerl, dr.vet.med.
direktor občinske uprave
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Vročiti:
- Občinski svet Občine Sevnica.
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Številka: 033-0001/2021
Datum: 30. 08. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odgovori na pobude članov Občinskega sveta Občine Sevnica
Na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne, 22. 6. 2022, sta občinska svetnika
Rok Petančič in Franc Povše podala naslednje pobude:
Rok Petančič:
- predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo v
smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot ustvarjanje
primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
- predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih dejavnosti
manjših obrtnikov.
Franc Povše:
- pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike.
Odgovor:
Spoštovani.
Rok Petančič:
- predlaga, da se ureditev starega mestnega jedra obravnava prioritetno, ne samo
v smislu prometne ureditve v primeru gradnje mostu Log, ampak tudi kot
ustvarjanje primernega prostora za razvoj manjših obrtnih dejavnosti;
Ob urejanju starega mestnega jedra Občina vseskozi izvaja posamične ureditve na
mikrolokacijah (npr. odstranjena je bila Bertoletova hiša z izvedenimi zaključki zunanjih
ureditev s klopmi, pitnikom, izravnavo terena, navozom zemljine, zatravitvijo in zasaditvijo
drevnin in grmičevja), reševanje problematike pretočnosti in varnosti prometa pri Krevljevi hiši,
urejanje in sanacija kostanjev pred slaščičarno na trgu, ureditev in restavriranje Frizerskega
salona Kreutz.
V letu 2014 je občina Sevnica pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za ureditev dela starega mestnega jedra Sevnice
(ureditev območja Slomškovega doma in občinskega parka z namenom umestitve nove
upravno-poslovne stavbe s podzemno garažo ter novih vsebin), kar bi zagotovilo povečanje
kakovosti življenja, realizacijo oživljanja gospodarskega, upravnega in socialnega prostora ob
upoštevanju okoljskih in prostorskih parametrov, kot so: ohranjanje kakovosti zraka,
vzdrževanje vitalnosti in konkurenčnosti mesta, storitev in podobno.

OPPN za staro mestno jedro Sevnice, Občinski svet Občine Sevnica na zadnji seji v letu 2014
ni potrdil, in s tem je bila onemogočena odstranitev Slomškovega doma. Slomškov dom se bo
sedaj obnavljal v okviru vzdrževalnih del, trenutno je projekt v fazi postopka izbire projektanta
za pripravo ustreznih rešitev, ki bodo morale biti pripravljene v soglasju z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) enota Celje.
Ob pripravi OPPN je Ministrstvo za kulturo z dopisom Občini pred izdajo smernic naložilo
izdelavo Analitičnega dela konservatorskega načrta za prenovo (v nadaljevanju KNP), kot
obveznega sestavnega dela OPPN.
Analitični del konservatorskega načrta za prenovo starega dela mestnega jedra Sevnice
obravnava celotno spomeniško območje starega jedra Sevnice in sega na nekoliko širše proti
vzhodu na levem bregu Save in na severozahodu ob Drožanjski cesti ter na nekoliko ožje
območje ob Florjanski ulici.
KNP obravnava:
- evidentiranje vseh smiselnih lokacij za umeščanje novih objektov (programsko,
volumsko in prostorsko utemeljene znotraj celotnega območja),
- natančno opredelitev vplivov novih umestitev na urbano tkivo in veduto starega
mestnega jedra,
- ugotavljanje odnosa med obstoječimi in novimi umestitvami in
- določitev maksimalne možne obremenitve prostora.
KNP zagotavlja upoštevanje pomena dediščine in njenih razvojnih možnosti pri prostorskem
načrtovanju in je obvezni sestavni del OPPN, s katerim se načrtuje celovita prenova območja
naselbinske dediščine, njegov namen pa je celostno in dolgoročno ohranjanje dediščine
oziroma njenega pomena.
Po zaključku ankete, ki je potekala v času med 18. februarjem in 15. marcem 2019 in izvedeni
delavnici dne, 7. maja 2019, katere se je udeležilo okrog 50 občanov, je izdelovalec izdelal
končni predlog KNP, ki je bil posredovan v pregled ZVKDS v Celje. Vsebina je bila ZVKDS na
skupnem sestanku tudi predstavljena.
Po uskladitvi je bil izdelan KNP, h kateremu je v postopku izdaje smernic k osnutku OPPN,
ZVKDS izdal v smernici pogoje, da mora Občina v nadaljevanju pristopiti tudi k izdelavi
načrtovalskega dela KNP, kar pomeni, da se mora opredeliti glede posegov in določanja
vsebin do vsakega posameznega zaščitenega objekta v starem mestnem jedru. Konkretne
pobude se je poskušalo pridobiti tudi od lastnikov. Preko spletne ankete pa so bili nagovorjeni
poslovni subjekti, ki bi bili zainteresirani za delo v starem mestnem jedru, ki pa niso podali
nobenih pobud.
Prometne ureditve bo mogoče načrtovati po izgradnji mosta na Logu, ko bodo državne ceste
na posamičnih odsekih prenesene v lokalno upravljanje in bo Občina lahko določala prometne
režime glede omejevanja težkega prometa skozi staro mestno jedro. Zaenkrat pa interesa
posameznih obrtnikov za nakup ali najem poslovnih prostorov na Oddelek za okolje in prostor
ni bilo prejetega.
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Rok Petančič:
- predlaga, da Občina Sevnica poskuša pridobiti nove površine v poslovnih conah
oziroma v drugih urejenih območjih za izvajanje poslovnih in gospodarskih
dejavnosti manjših obrtnikov;
Franc Povše:
- pridružuje se pobudi glede pridobivanja zemljišč za manjše obrtnike.
Nakup poslovnih površin v poslovnih conah je povsem stvar poslovnih programov podjetnikov
in njihovih potreb. Tudi za manjše obrtnike Občina ne more nakupovati zemljišča, vsekakor pa
s pripravo in sprejemom prostorskih aktov vseskozi, glede na izražene potrebe, skrbi za
zagotavljanje poslovnih površin (kolikor jih pač uspe v postopkih pridobiti oz. zagotoviti). V
urejenih območjih pa ta zemljišča lahko kupijo vsi posamezniki ali poslovni subjekti, kar je
utečen postopek.
Naloga lokalne skupnosti je, da načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge
na področju posegov v prostor in graditve objektov ter omogoča pogoje za gospodarski razvoj
občine.
Na območju Občine Sevnica je skladno z občinskim prostorskim načrtom kar nekaj površin na
različnih lokacijah namenjenih za poslovno in gospodarsko dejavnost (industrijska cona INES,
poslovna cona Blanca, gospodarska cona Dolenji Boštanj, poslovna cona pri HE Boštanj,
poslovna cona Radna, poslovna cona Krmelj, zahodni del industrijske cone Sevnica,
posamezne parcele, kjer je možna tovrstna gradnja). Naloga občine je predvsem, da zagotovi
površine za lokalno gospodarsko javno infrastrukturo. Nakup zemljišč za poslovno dejavnost
pa je stvar gospodarske iniciative in poslovnih načrtov posameznih podjetnikov. Občina
Sevnica ni in ne more biti nepremičninski posrednik, ki bi zemljišča kupovala »na zalogo«.
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
11/18 in 79/18) v 44. členu določa: »Nepremično premoženje, katerega lastnik postane
samoupravna lokalna skupnost, se lahko pridobiva v takem obsegu in taki kakovosti, ki
zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje nalog samoupravne lokalne skupnosti.
Nepremično premoženje se ne pridobiva na zalogo.«
Občina Sevnica je lastnica dela zemljišč v poslovnih conah Blanca, Krmelj in Dolenji Boštanj,
ki so na razpolago zainteresiranim investitorjem. Preostala zemljišča so v zasebni lasti, zato je
možnost nakupa zemljišč in njihove konsolidacije v gradbene parcele skladno s prostorskim
aktom, predvsem odvisna od pripravljenosti zasebnih lastnikov za prodajo ali menjavo
zemljišč. Občina Sevnica je z namenom pospešitve prometa z gradbenimi parcelami za
poslovno gradnjo v letu 2019 uvedla plačilo nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ) tudi
nezazidana stavbna zemljišča.
Občina Sevnica tudi ni lastnica ustreznih objektov, ki bi bili primerni za gospodarsko
dejavnost. Občina objekte odkupuje le v primerih, kjer je potrebna njihova odstranitev za
ureditev cestnih ali drugih javnih površin, s čemer se tudi poveča prometno-varnostni vidik in
omogoča nadaljnji razvoj posameznega kraja. V preteklosti je Občina Sevnica od Zavoda RS
za blagovne rezerve pod ugodnimi pogoji odkupila objekt nekdanjega CLANN-a v Loki pri
Zidanem Mostu, in sicer za potrebe javnih inštitucij in društvenih dejavnosti. Predmetni objekt
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je Občina Sevnica etažno razdelila in del objekta, ki za navedene dejavnosti ni bil potreben,
prodala zainteresiranemu gradbenemu podjetju.
Občina Sevnica je še lastnica poslovnih prostorov – pisarn na naslovu Trg svobode 11 (nad
prostori Mladinskega centra Sevnica), ki so namenjeni društveni in socialni dejavnosti ter
političnim strankam.
Občina Sevnica se v okviru svojih pristojnosti aktivno vključuje v pripravo in sprejem
prostorskih aktov ter v komunalno opremljanje glede na izražene potrebe posameznih
interesentov. Zainteresirani subjekti lahko na Občini Sevnica prejmejo tudi vse potrebne
informacije glede površin za gradnjo, prostorskih pogojev in potrebnih postopkov. Izvedba
nakupa zemljišč ali prostorov od zasebnih lastnikov ter realizacija investicije pa je poslovna
odločitev posameznega investitorja.
Z lepimi pozdravi.
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OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Odgovori na vprašanja in pobude iz 32. redne seje, 22. 6. 2022

Spoštovani,
posredujemo odgovore na nekatera vprašanja in pobude članov občinskega sveta podane na 32.
redni seji, 22. 6. 2022:
Franc Povše:
• zanima ga, kdaj bo zgrajen most na Logu in opozori, da je pred izvedbo tega projekta potrebno
poskrbeti za ustrezno prometno ureditev starega mestnega jedra;
Odgovor:
Most čez Savo na Logu je investicija Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za ceste in
vprašanje je posredovano njim. Ko bo odgovor prejet, bo podan Občinskemu svetu.
• zanima ga, kdaj bodo sanirani poškodovani odseki državnih cest – odsek Tržišče od Flajsa proti
Tržišču in od kamnoloma Tržišče proti Mokronogu, v sklopu sanacije mostu naj se uredi rondo in
cesta na relaciji Boštanj – Radeče pri bencinski črpalki v Boštanju;
Odgovor:
Vprašanje oz. pobude so s področja investicijskega vzdrževanja državnih cest katerih upravljavec
je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste in vprašanje je posredovano njim. Ko bo
odgovor prejet, bo podan Občinskemu svetu.
• zanima ga, ali je v projekt izgradnje novega nadvoza v Šmarju vključena tudi urediitev
kolesarske steze;
Odgovor:
Ker je promet kolesarjev po lokalni Savski cesti prepovedan oziroma otežkočen zaradi križanj z
železniškimi tiri, ni predvidene posebne ureditve kolesarskega prometa na nadvozu.
Tomaž Lisec:
• pridružuje se pobudi za izgradnjo kolesarske steze na območju nadvoza Šmarje;
Odgovor:
Prizadevamo si za ureditev varne kolesarske povezave med Boštanjem in Sevnico. Projekt obnove
mostu čez Savo vključuje ureditev obojestranskih kolesarskih pasov. V nadaljevanju je predvidena
izvedba ločene kolesarske poti, ki bo zgrajena v sklopu novega krožišča pri nadvožnjaku. Preostali
odsek do Komunale, vključno s kolesarskim mostom čez železnico, je v fazi idejne zasnove in
predvidevamo, da bo vključen in vsaj delno izveden v sklopu potrebne obnove Šmarske ceste.

Gregor Korene:
• zanima ga, ali je v sklopu posodobitve Železniške postaje Sevnica predvidena ureditev
prehoda čez železniške tire v obrtno cono in predlaga, da se razmisli o izvennivojski rešitvi;
Odgovor:
Projekt "Nadgradnje železniške postaje Sevnica in gradnje novega podvoza pod železniško progo
št. 10 d. m.-Dobova-Ljubljana" predvideva obnovo vseh postajnih tirov, gradnjo podvoza, ki bo
nadomestil sedanji nivojski prehod pri Sparu ter gradnjo dodatnega podhoda z dvigali za dostop na
nove perone in območje Savske ceste, kjer bo zgrajeno novo parkirišče.
Janez Šerjak:
• zanima ga, kdo je upravljavec parkirišča P+R pri Železniški postaji Sevnica;
Odgovor:
Upravljavec parkirišča je Občina. Zgrajeno je bilo l. 2019 s pomočjo sredstev EU in 5 let se na
njem ne sme zaračunavati parkirnine.

Lep pozdrav.
Pripravil:
Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.
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Oddelek za okolje in prostor

Številka: 033-0001/2022
Datum: 8.9.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva:

Odgovori na vprašanja članov občinskega sveta, podanih na 32. redni seji
Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 22.6.2022

Tanja Novšak
Vprašanje:
Izpostavi, da še ni prejela odgovora glede oživitve starega mestnega jedra, zato na
septembrski seji pričakuje iztočnice glede začetka ureditvenih del s predvidenimi lokacijami in
termini.
Odgovor:
V starem mestnem jedru so v naslednjih mesecih predvidena naslednje aktivnosti:
- Sanacija obstoječe kanalizacije, ki poteka po ulici od Stare pošte do nekdanje picerije
Šumej. Zaradi predvidenega posega je bil že tudi organiziran sestanek s stanovalci.
- Izdelana je bila projektna dokumentacija za parkirišče Pod Vrtačo. V kratkem
pričakujemo gradbeno dovoljenje. Gradnja je predvidena še to jesen.
- Na območju Pod Vrtačo je tudi predvidena dograditev kanalizacijskega omrežja, ki je
uvrščena v projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju spodnje Save – Občina Sevnica,
izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici«. Ob gradnji kanalizacije na tem območju
bomo izvedli tudi instalacijo za javno razsvetljavo in obnovili pločnik.

Vprašanje:
Poda pobudo za upočasnitev motornega prometa skozi naselje Lončarjev Dol.
Odgovor:
V avgustu 2022 smo pred vstopom v naselje Lončarjev Dol namestili prikazovalnik hitrosti.
Na obravnavanem območju so kot del horizontalne signalizacije izvedene tudi ropotne črte.
Horizontalna signalizacija je bila v letošnjem letu obnovljena.

Franc Povše
Vprašanje:
Zanima ga. kaj je z daljnovodom iz napajalne postaje Boštanj proti Radni, ki naj bi se prestavil
pod zemljo.
Odgovor:
Občina Sevnica je že dvakrat na predlog investitorja Elektro Celje, d.d. organizirala
predstavitev kabliranja TP Radna – TP Boštanj, vendar je bila predstavitev v obeh primerih
prestavljena, zaradi zasedenosti s strani Elektro Celje, d.d.
Glede na to, da je investitor Elektro Celje, d.d., ki tudi pripravlja potrebno dokumentacijo, smo
dogovorjeni, da zaradi lažjega usklajevanja, predstavitev organizirajo sami.
Občina Sevnica je Elektro Celje, d.d že večkrat pozvala, naj nadaljujejo aktivnosti na projektu.

Vprašanje:
Ponovno poda pobudo za umiritev prometa na cesti pri vrtcu Panorama v Boštanju.
Odgovor:
Občina Sevnica je predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi območij omejene
hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica, kjer je obravnavano podaljšanje območja
omejene hitrosti na tem območju, uvrstila na dnevni red 26. seje.

Lucija Herlec, univ.dipl.inž.arh.
Višja svetovalka za komunalno infrastrukturo
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Številka: 033-0001/2021
Datum: 9. 9. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
Posredujemo vam odgovor na vprašanje, ki ga je podal član Občinskega sveta Občine
Sevnica na 32. redni seji, dne 22.6.2022.

Ivan Orešnik:
V odgovoru glede ureditve nevarnega cestnega odseka v Hinjcah je bilo navedeno, da bodo
urejene označbe za nevaren odsek, ki pa jih ni opaziti. Predlaga, da se poišče trajna rešitev
tega odseka ceste;
Odgovor:
Občina Sevnica je na podlagi vaše pobude za izboljšanje prometne varnosti na cesti Krmelj –
Hinjce, kjer je cestišče omejeno s škarpo izvedla sledeče ukrepe.
Izveden je bil terenski ogled skupaj z vzdrževalcem lokalnih cest, podjetjem Komunala
Sevnica, predsednico KS Krmelj in tamkajšnjimi stanovalci, kjer je bilo dogovorjeno, da se za
izboljšanje prometne varnosti izvedejo naslednji ukrepi:
- Z vertikalno signalizacijo se označijo oporni zidovi na območju ceste od Hinjc v smeri
do Krmelja, v naselju Hinjce se izvede prehod za pešce, skozi celotno naselje se
obnovijo talne označbe, na obeh javnih poteh, ki vodita v naselje Hinjce se postavijo
table za označitev naselja. Dogovorjeni ukrepi so bili izvedeni.
- Ravno tako je bil izveden razgovor z lastnikom opornega zidu ob cestišču v Hinjcah, ki
je povedal, da je oporni zid postavljen za zasebnem zemljišču in da bo redno
obrezoval živo mejo, ki raste nad njim.
Naj dodamo, da ovinek skozi naselje Hinjce ni zaveden kot nevaren cestni odsek, saj na tem
odseku ni bilo zabeleženih prometnih nesreč. Za izboljšanje prometne varnosti najbolj ranljivih
udeležencev v prometu, to je pešcev, je Občina Sevnica pred leti skozi naselje zgradila hodnik
za pešce, ki dodatno zagotavlja večjo varnost. Žal sam potek cestišča skozi gosto naselje hiš
ne omogoča večje preglednosti in tudi ne omogoča velikih hitrosti. Vendar pa širina cestišča
omogoča normalno srečevanje osebnega in tovornega vozila. Zaradi navedenega mora voznik
hitrost in način vožnje prilagoditi poteku, tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča,
preglednosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram.
Z lepimi pozdravi!
Pripravila:
Rado Gobec, dipl.ekon.
Višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo
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Številka: 033-0003/2022
Datum: 12. 9. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Spoštovani,
Posredujemo vam odgovor na vprašanje oziroma pripombo, ki ga je podala članica
Občinskega sveta Občine Sevnica, na 32. redni seji, dne 22.06.2022.
Brigita Karlovšek:
- Glede podanega odgovora glede izgradnje kolesarske steze Sevnica – Radeče jo
zanima, ali se je Občina Sevnica prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, tako
kot ostale posavske občine, ter v kolikor se ni prijavila, razlogi za to.
Odgovor:
Občina Sevnica se zaveda pomena pridobivanja državnih, evropskih sredstev in njihove
dodane vrednosti, ki prispevajo k razvoju našega okolja. Občina Sevnica spremlja ter preuči
objavljene državne in evropske razpise. Prijave projektov tako potekajo v skladu s
programskimi, vsebinskimi, finančnimi ter razpisnimi pogoji samih razpisov. Občina Sevnica si
želi izboljšati in širiti kolesarsko omrežje, ki je nujno za nadaljnji razvoj občine na področju
trajnostne mobilnosti.
Ključni instrument regionalne politike v programskem obdobju 2014 - 2020 je dogovor za
razvoj regije, ki je nov instrument regionalne politike. Za obdobje štirih let ga skleneta
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter razvojni svet regije. Dogovor regije
vključuje regijske projekte ter sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno
specializacijo regije.
Pri izboru regijskih projektov je razvojni svet regije upošteval naslednje splošne pogoje za
uvrščanje regijskih projektov v dogovor: skladnost projekta z regionalnim razvojnim
programom, skladnost projekta s programskimi dokumenti s področja regionalnega razvoja, ki
so podlaga za sofinanciranje regijskih projektov, skladnost projekta s politikami Vlade
Republike Slovenije, merljivost učinkov in rezultatov projekta, zaprtost finančne konstrukcije
projekta ter izvedljivost projekta v načrtovanem časovnem obdobju.
Sofinanciranje projektov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je
omogočeno v sledečih naložbah:
-

prednostna naložba 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje
gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s
podjetniškimi inkubatorji,
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-

-

-

-

prednostna naložba 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij,
zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,
prednostna naložba 5.1: Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam,
vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu,
prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda
Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države
članice in ki presegajo te zahteve,
prednostna naložba 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi
infrastrukturami,
prednostna naložba 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem
sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek
multimodalnih vozlišč.

V dogovor za razvoj razvojne regije Posavje so tako vključeni naslednji projekti:
- Odobreni projekti v izvajanju:
• Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija,
• Podjetniški inkubator Krško,
• Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško,
• Komunalno opremljanje v PC Sevnica,
• Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica,
• Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica,
• Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli,
• Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice – Dobova,
• Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi,
• Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki,
• Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica.
- Neodobreni projekti:
• Ureditev kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda – odstop od projekta s strani
DRSI,
• Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče: odstop
od projekta s strani Občine Radeče.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je občina Sevnica v sklopu dogovora regij uspešno
pridobila sredstva, ki so ji bila na voljo, in sicer za projekte Hidravlične izboljšave v Občini
Sevnica, Komunalno opremljanje v PC Sevnica, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju spodnje Save – občina Sevnica. Glede na potrebe in pripravljenost projektov, se je
občina Sevnica prioritetno odločila za navedene projekte.
Občina Sevnica se zaveda pomena nadaljnjega razvoja kolesarske infrastrukture, zato
podajamo stanje projektov na kolesarskih povezavah:
- izdelana je projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo Tržišče – Krmelj,
- izdelana je idejna zasnova med Boštanjem in Sevnico (odsek Lidl-Komunala), ki je
upoštevana pri PZI za novo krožišče,
- ostali pomembnejši kolesarski odseki so v obravnavani v sklopu projekta Sava Krka
bike.
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Naj dodamo informacijo, da v zvezi s problematiko kolesarskih poti ob reki Savi, potekajo
aktivnosti na Direkciji RS za infrastrukturo. Občina Sevnica je preko Regionalne razvojne
agencije vključena v navedeno zadevo. Predvidevamo, da bomo na ta način prišli do projektne
dokumentacije in izvedbe nekaterih ključnih kolesarskih povezav.
Z lepimi pozdravi!

Pripravili:
Marko Jesih, univ. dipl.ekon.
Višji svetovalec za investicije in razvoj
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ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 033-0001/2022
Datum: 1.9.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
ZADEVA: Odgovor na pobudo svetnice Brigite Karlovšek
Spoštovani,
Na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica dne, 22.6.2022, je svetnica Brigita
Karlovšek podala naslednjo pobudo:
Brigita Karlovšek:
 predlaga, da je Knjižnica Sevnica odprta v popoldanskem času tudi v poletnih mesecih.
Odgovor:
Občina Sevnica je ustanoviteljica Knjižnice Sevnica in vsakoletno v svojem proračunu
zagotavlja finančna sredstva za izvajanje dejavnosti, plače zaposlenih ter investicijsko
vzdrževanje. Knjižnica Sevnica s svojimi aktivnostmi dobro skrbi, da pisana beseda ter vse
dejavnosti, povezane s knjižnico, ostajajo dostopne vsem skupinam uporabnikov splošne
knjižnice.
Sedanji odpiralni čas je krajši v primerjavi z ostalimi splošnimi knjižnicami v Posavju in širše,
ostale knjižnice imajo odpiralni čas daljši kot v Sevnici (odprte so vsak dan vsaj do 16. ure, ter
imajo daljšo odprtost in torej večjo dostopnost gradiva v poletnih mesecih (julij, avgust). Je pa
knjižnica poleti en dan v tednu že zdaj vsa leta odprta tudi popoldne in sicer ob sredah od 10.
do 18. ure.
Občina Sevnica kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica podpira na občinski seji
podan predlog o podaljšanju odpiralnega časa in je s Knjižnico Sevnica že opravila razgovore
in analizo možnosti podaljšanja odpiralnega časa, z obstoječim številom zaposlenega kadra.
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka za družbene dejavnosti
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OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
Glavni trg 19a
8290 SEVNICA

ZADEVA: Vprašanje člana Občinskega sveta

Na 32.redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica dne, 22.6.2022, je bilo izpostavljeno
vprašanje oz. pobuda in sicer:
Franc Pipan:
-

Ponovno predlaga, da Občina Sevnica skupaj s CSD Posavje, Območno enoto
Sevnica, prouči možnosti, kako pomagati socialno šibkim spričo pričakovane rasti cen
energentov

Odgovor:
Občina Sevnica bo v letošnjem letu obravnavala vse vloge za enkratno denarno socialno
pomoč in zagotovila dodatna sredstva za pomoč, v kolikor bo to potrebno. Do meseca avgusta
je število vlog nekoliko višje kot v lanskem letu, trenutno pa ne opažamo še bistvenega
povečanja samo na račun višanja energetskih stroškov pri upravičencih. Vse vloge pa se bodo
obravnavale skladno s pravilnikom o dodeljevanju pomoči in skladno s cenzusom, ki ga
upošteva tudi Center za socialno delo.

Miran Grubenšek:
-

Predlaga, da se za potrebe sevniških športnih klubov kupi dodaten kombi, ki ga
potrebujejo za prevoz na tekmovanja, saj eno tovrstno vozilo ne zadošča potrebam
vseh uporabnikov

Odgovor:
Javni zavod KŠTM Sevnica ima v upravljanju kombi, ki ga je Občina Sevnica kupila za potrebe
društev v letu 2014. Društva (predvsem športna) za izvajanje dejavnosti potrebujejo kombi za

potrebe tekem, za izobraževanje in za izvajanje treningov. Skladno s poročilom KŠTM se
kombi uporablja predvsem za prevoz na tekme. Občina namenskih sredstev za nakup trenutno
nima, bo pa pobuda vključena v pripravo proračuna Občine in Finančnega plana KŠTM
Sevnica za naslednje leto.

Pripravila:
Mojca Sešlar, univ.dipl.ekon.,
Vodja oddelka za družbene dejavnosti
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SPLOŠNA SLUŽBA
Številka: 033-0001/2022
Datum: 13. 9. 2022
OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA
ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Spoštovani,
na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 22. 6. 2022, so bila podana naslednja
vprašanja:
Franc Povše:
• Zanima ga, kdaj bo urejen status zemljišča za cesto pri betonarni v Obrtni coni Boštanj.
Odgovor:
Občina Sevnica že nekaj let od Republike Slovenije neuspešno poskuša pridobiti zemljišče za
že izvedeno lokalno infrastrukturo – dostopno cesto na območju poslovne cone ob HE Boštanj.
Zemljišče je Republika Slovenija pridobila oz. odkupila za potrebe gradnje HE Boštanj in v tem
sklopu uredila dostopno cesto. Zemljišče je bilo predmet postopka predaje in prevzema
objektov, zgrajenih v sklopu HE Boštanj, v upravljanje in vzdrževanje med MOP, Infro in DRSV.
Vlada RS je konec leta 2018 določila dokončnega upravljavca predmetnih parcel, in sicer je to
Direkcija RS za vode (DRSV). Po določitvi upravljavca je občina na DRSV takoj vložila vlogo za
brezplačen prenos zemljišč – ceste po 56. členu Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih. Občina Sevnica je Infri in DRSV pomagala pripraviti predlog
vladnega gradiva. V postopku medresorskega usklajevanja soglasja k vladnemu gradivu ni
podalo Ministrstvo za javno upravo (MJU). Občina Sevnica in DRSV sta nato pristopili k
možnosti menjave zemljišč, ki je bil tudi pogoj MJU, ter pripravili novo, dopolnjeno vladno
gradivo za brezplačen prenos zemljišč – ceste v last občine. Gradivo je bilo dano v ponovno
medresorsko usklajevanje. Na zadnjem sestanku pri direktorju DRSV, 5. 8. 2022, je bila občina
obveščena, da so vsi postopki za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja na zahtevo
ministrstva za finance zaustavljeni. Občina je takoj posredovala urgenco za nadaljevanje
postopka glede na dosedanji potek in usklajenost zadeve. V zvezi s tem bo na Ministrstvo za
okolje in prostor v kratkem sklican sestanek. V kolikor se postopek ne bo nadaljeval s
pričakovano dinamiko, bo občina status ceste reševala s pridobitvijo stavbne pravice od DRSV.
Tomaž Lisec:
•

Zanima ga, kolikokrat je bila Občina Sevnica v tekočem mandatu obiskana s strani
računskega sodišča, kaj so pregledovali in kakšne so bile ugotovitve revizij.

Odgovor:
Računsko sodišče je marca 2022 začelo na Občini Sevnica izvajati revizijo: Učinkovitost
upravljanja z nepremičnim premoženjem v letu 2021. S strani občine so bila pravočasno podana
zahtevana pojasnila in dokumentacija. Revizija še ni zaključena.

Računsko sodišče občinam večkrat posreduje anketne vprašalnike in poizvedbe z namenom
analiziranja stanja na določenem področju ter načrtovanja njihovega dela. Občina Sevnica je
tekočem mandatu prejela naslednja zaprosila:
- za predložitev podatkov glede sklenjenih svetovalnih pogodb občine v letih 2016, 2017 in 2018
ter namenskih prejemkov občine v letu 2018,
- vprašalnik o cenah občinskih storitev oziroma pristojbinah, ki jih potrjujejo oziroma
zaračunavajo občine (npr. programi vrtca, oskrba z vodo, turistična taksa, članarina v
knjižnici…)
- anketne vprašalnike na področjih: Izvajanje stanovanjske politike, Izvajanje pogrebne in
pokopališke dejavnosti, Ravnanje s komunalnim blatom.
Občina Sevnica na vsa vprašanja in zahteve Računskemu sodišču redno posreduje odgovore,
pojasnila in zahtevane podatke.
Marjan Ločičnik:
•

Zanima ga, v kateri fazi je pridobivanje zemljišč, ki so potrebna za širitev oziroma
dozidavo objekta Osnovne šole Blanca.

Odgovor:
Za potrebe izvedbe investicije »Dozidava OŠ Blanca« so bila vsa zemljišča že v lasti Občine
Sevnica. Za namen bodočega razvoja šole in nadaljnjih ureditev pa je Občina Sevnica v
letošnjem letu neposredno ob šolskem zemljišču odkupila parc. št. 457/1 k.o. 1377 Blanca v
izmeri 1.157 m2.
Janez Šerjak:
• Predlaga, da se organizatorji dogodkov v Športnem domu Sevnica z lastniki zasebnih
zemljišč predhodno dogovorijo glede parkiranja v času prireditev.
Odgovor:
Ob Športnem domu Sevnica je za obiskovalce prireditev zagotovljeno javno parkirišče, možno
je parkiranje tudi na športnem igrišču ob objektu in ob lokalni cesti na Prvomajski ulici. Druga
javna parkirna mesta so nekoliko bolj oddaljena, nekatera pa so v zasebni lasti. Občina Sevnica
in upravljavec objekta KŠTM Sevnica bosta organizatorje prireditev v okviru možnosti opomnila,
da se v primeru potreb po parkiranju na zasebnih površinah, z lastniki teh zemljišč predhodno
dogovorijo za možnost parkiranja.

Pripravil:
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vodja splošne službe
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