KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
Krmelj 52
8296 KRMELJ

številka : 0313-0009/2018
Sevnica, 11 . 3. 2019

VABILO
Na podlagi 78. člena Statuta

Občine

Sevnica (Uradni list RS, št.46/15 - UPB)
sklicujem

3. redno sejo Sveta krajevne skupnosti Krmelj, ki bo
v torek, 19. 3. 2019, ob 18. uri, v sejni sobi na sedežu krajevne skupnosti

Predlog dnevnega reda :
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda ,
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 22.1 .2019,
3. Predstavitev smernic delovanja občine v proračunskem obdobju v letu 2019,
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2018,
5. Pregled vlog in dopisov,
6. Razno .

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite.

Vabljeni :
člani

sveta KS Krmelj,
OCVIRK, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl , direktor Občinske uprave Občina Sevnica,
Simon Dolenšek, Občina Sevnica (zapisnikar) ,
Rado Kostrevc, Krmelj 86, Krmelj (član OS) ,
v zadevo , tu .
Srečko

-

-

II ~I H
OSEG044079

Krajevna skupnost Krmelj
Krmelj 52
8296 Krmelj

Številka: 0313-0009/2018
Datum: 22.1.2019

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Krmelj,
ki je bila v torek 22.1.2019, ob 18. uri, v sobi Kolonije, Krmelj 54

Prisotni člani sveta:
Gregor Zabukovec, Marta Karlič, Klementina Lvar, Edvard Jankovič, Simonca Žaja, Jure Zorc.
Ostali prisotni:
Simon Dolenšek, Svetovalec za pravne zadeve na Občini Sevnica.
Odsotni:
Iztok Fister.

Lista prisotnih je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Klementina Žvar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj.
Predsedujoča

pozdravi vse prisotne ter

prične

sejo.

Ad1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsedujoča

prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 13.12.2018,
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019,
4. Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022,
5. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni skupnosti,
6. Razno.
Ob začetku seje je prisotnih 6 članov Sveta Krajevne skupnosti Krmelj. Svet Krajevne skupnosti
Krmelj je sklepčen.
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je sprejel predlagani dnevni red za 2. redno sejo Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj.
Izid glasovanja: 6 za, O proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

1

Ad2
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 13.12.2018
Predsedujoča

da na glasovanje potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne

13.12.2018.

SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 1. redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne
skupnosti Krmelj z dne 13.12.2018 ni. Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Sveta
Krajevne skupnosti Krmelj je potrjen.
Izid glasovanja: 6 za, O proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Ad3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019
Predsedujoča predstavi predlog finančnega načrta za leto 2019 ter predlaga sprejetje
ustreznega sklepa.

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Knnelj se je na svoji 2. redni seji dne, 22. 1. 2019 seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica,
da ga sprejme.
Izid glasovanja: 6 za, O proti (prisotnih 6}
Sklep je sprejet.

Ad4
Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022
Predsedujoča

odpre razpravo. V razpravi so sodelovali prisotni člani Sveta Krajevne skupnosti

Krmelj.
Povzetek razprave:
Člani Sveta Krajevne skupnosti Krmelj podajo naslednje pobude, ki se vključijo v plan dela sveta
v mandatnem obdobju 2018-2022:
območju med Mercatorjem in lnkosom, pri čemer se
oceni vrednost investicije. V primeru, da se predmetna investicija ne more realizirati z
lastnimi sredstvi, se le-ta registrira kot NRP ter uvrsti v plan investicij. Začasno se na
predmetni lokaciji površine uredijo z zatravitvijo.
dokončanje ceste s sofinanciranjem asfaltacije v dolžini cca 200m pri stanovanjskem objektu
Gabrijele 51a;
sanacija udrte ceste na Barbari od Banov do Dobnika v dolžini cca 100m z izgradnjo
komunalnih infrastrukturnih vodov;
ureditev makadamske poti in parkirišča v sklopu prenove objekta graščine na naslovu Krmelj
20;
reklamacija razpokanega asfalta na igrišču ;

1. ureditev parkirnih površin ter tržnice na

2.
3.
4.
5.

2

( '

6. izgradnja športnega parka z teniškim igriščem, baliniščem ter tekaško stezo ter izvedba
ustrezne drenaže;
7. izvedba drenaže ter ureditev sanitarij na pokopališču;
8. ureditev katastra grobov ter ureditev upravljanja pokopališča v dogovoru s Komunalo
Sevnica;
9. ureditev parkirišča na območju pokopališča;
10. -projekt enotne šole oz. ureditev šole na eni lokaciji;
11. izgradnja mostu čez Hinjo;
12. ureditev protipoplavnega nasipa pri šoli;
13. ureditev obračališča pri avtobusni postaji;
14. sanacija divjega odlagališča z ureditvijo odvodnjavanja;
15. začetek planiranja ureditve kolesarske steze Šentjanž - Tržišče - Krmelj;
16. razširitev ceste pri Dobju ;
17. pregled in sanacija poškodovanih cestnih jaškov v naselju Gabrijele.

Ad5
Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni skupnosti
Predsedujoča predstavi zakonsko določene zneske prejemkov za opravljanje funkcije
predsednika in člana sveta krajevne skupnosti ter predlaga sprejetje sklepa o izplačevanju
predmetnih prejemkov.
'

SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti Krmelj je sprejel sklep, da se članom Sveta Krajevne skupnosti
Krmelj izplačuje sejnina v znesku 25,00 EUR bruto za vsako udeležbo na seji sveta
krajevne skupnosti ter predsedniku sveta krajevne skupnosti mesečna nagrada v višini
280,00 EUR bruto.
Izid glasovanja: 6 za, O proti (prisotnih 6)
Sklep je sprejet.

Ad6
Razno
Člani Sveta Krajevne skupnosti Krmelj se dogovorijo, da se na podlagi nezavezujočega javnega
razpisa Občine Sevnica, pridobi okvirno ceno za izvedbo nizkih gradenj, in sicer drenaže na
pokopališču in v športnem parku ter ureditve površin pri Mercatorju. Predlaga se vzpostavitev
internetne strani Krajevne skupnosti Krmelj za potrebe informiranja javnosti. Svet Krajevne
skupnosti Krmelj bo za potrebe izobešanja zastav ob državnih praznikih ter ogrevanja .in čiščenja
javnih prostorov poiskal hišnika.
Predsedujoča

predlaga, da se naslednja seja Sveta Krajevne skupnosti Krmelj skl i če meseca

marca 2019.
Seja

zaključena

ob 19.15 uri.

Zapisal:
Simon Dolenšek
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ZR 2018

Indeks

Indeks

ZR/REB B

ZR/VEU

PRIHODKI

7
36.580,76

8
37.663,51

9
40.903,76

10
111 ,82

11
108,60

KS KRMELJ

36.580,76

37.663,51

40.903,76

111 ,82

108,60

36,580,76

37,663,51

40,903,76

111,82

108,60

36.580,76

37.663,51

40.903,76

111 ,82

108,60

36.580,76

37.663,51

40.903,76

111 ,82

108,60

36.580,76

37.663,51

40.903,76

111 ,82

108,60

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

713099

Drugi prihodki od prodaje

714106

Prispevki in doplači l a

740100

Prejeta sredstva iz obči nskih

proračunov

za

740101

Prejeta sredstva iz občinskih

proračunov

za investicije

5002

REB B 2018 VEU 2018

občanov

za izvajanje določenih programov tekočega
tekočo

porabo

značaja

300,00

300,00

897,00

299,00

299,00

6.800,00

6.800,00

526,00

7,74

7,74

0,00

0,00

6.422,00

1.200,00

2.282,75

4.790,00

399,17

209,83

4.739,96

4.739,96

4.739,96

100,00

100,00

23.528,80

23.528,80

23.528,80

100,00

100,00

ODHODKI

39.435,98

40.518,73

39.814,96

100,96

98,26

KS KRMELJ

39.435,98

40.518,73

39.814,96

100,96

98,26

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

17.368,00

15.727,70

15.053,83

86,68

95,72

0603

Dejavnost občinske uprave

17.368,00

15.727,70

15.053,83

86,68

95,72

17.368,00

15.727,70

15.053,83

86,68

95,72

2.290,00

1.478,73

1.171 ,64

51 ,16

79,23

450,00

266,76

266,76

59,28

100,00

06039001

Administracija
60020

občinske

uprave

Admin istracija -KS Krmelj
402000

Pisarniški material in storitve

402001

Čistiln i material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

402300

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.171 ,97

904,88

50,27

77,21

Stroški prevozov-KS Krmelj

2.700,00

2.525,33

2.525,33

93,53

100,00

Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.700,00

2.525,33

2.525,33

93,53

100,00

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.610,00

3.317,64

3.161 ,71

87,58

95,30

402200

E lektrična

1.600,00

1.577,64

1.454,31

90,89

92,18

402203

Voda in komunalne storitve

350,00

400,00

389,73

111 ,35

97,43

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

760,00

788,10

788,10

103,70

100,00

402599

Drugi izdatki za

900,00

551 ,90

529,57

58,84

95,95

60021

60023

energija

tekoče

vzdrževanje in zavarovanje

Prih/Odh
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pp
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Opis
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60024

REB B 2018 VELI 2018
ti

7

6

8.768,00

Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
402599

Drugi izdatki za

tekoče

vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila

402905

Sejnine udeležencem odborov

po podjemnih pogodbah

402930

Plačilo

402999

Drugi operativni odhodki

storitev organizacijam, pooblaščenim za

plači ln i

promet

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

Indeks

Indeks

ZR/REB B

ZR/VELI

10

11

8

9

8.406,00

8.195,15

93,47

97,49

339,13

339,13

249,55

73,59

73,59

6.528,00

6.528,00

6.525,72

99,97

99,97

1.000,00

691,42

574,20

57,42

83,05

40,00

11 ,00

9,23

23,08

83,91

860,87

836,45

836,45

97,16

100,00

15.097,98

19.634,01

19.605,01

129,85

99,85

15.097,98

19.634,01

19.605,01

129,85

99,85

cest

15.097,98

19.634,01

19.605,01

129,85

99,85

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

15.097,98

19.634,01

19.605,01

129,85

99,85

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje
13021

ZR 2018

402204

Odvoz smeti

402503

Tekoče

občinskih

vzdrževanje drugih objektov

0,00

29,00

0,00

15.097,98

19.605,01

19.605,01

129,85

100,00

0,00

3.170,00

2.728,02

2.728,02

86,06

100,00

3.170,00

2.728,02

2.728,02

86,06

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.170,00

2.728,02

2.728,02

86,06

100,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Knmelj

3.170,00

2.728,02

2.728,02

86,06

100,00

400,00

259,64

259,64

64 ,91

100,00

16020
402200

E lektrična

energija

270,00

169,1 4

169,14

62,64

100,00

2.000,00

2.299,24

2.299,24

114,96

100,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3.800,00

2.429,00

2.428,10

63,90

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

OHRANJANJE PREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE -KS KRMELJ

500,00

0,00

0,00

0,00

Tekoče

500,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

2.429,00

2.428, 10

86,72

99,96

127,78

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče

vzdrževanje poslovnih objektov

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029002

Premična

18023
402503

kulturna

dedišči na

vzdrževanje drugih objektov

Programi v kulturi

1803
18039003
18020
412000

99,96

Ljubiteljska kultura

1.800,00

2.300,00

2.300,00

Ljubiteljska kultura-KS Knmelj

1.800,00

2.300,00

2.300,00

127,78

100,00

Tekoči

1.800,00

2.300,00

2.300,00

127,78

100,00

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Pri h/O1h

PU

1

2

PK

pp

Konto

3

4

5

18039005

Opis
6
Drugi programi v kulturi

420500

1805
18059001
18022
420500

7

8

ZR 2018
9

Indeks
ZR/REB B
10

Indeks
ZR/VELI
11

1.000,00

129,00

128,10

12,81

99,30

1.000,00

129,00

128,10

12,81

99,30

1.000,00

129,00

128,10

12,81

99,30

Šport in prostočasne aktivnosti

500,00

0,00

0,00

0,00

Programi športa

500,00

0,00

0,00

0,00

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJ EKTOV

500,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

500,00

0,00

0,00

0,00

76.016,74 78.182,24 80.718,72

106,19

Ohranjanje nepremične kulturne

18021

REB B 2018 VELI 2018

dediščine

- KS Krmelj

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

103,24

5002 KS KRMELJ

39.815€

06LOKALNASAMOUPRAVA
Opis

področja proračunske

porabe, poslanstva

občine

znotraj

področja proračunske

15.054 €

porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih
oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih
uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.
Dokumenti

dolgoročnega

Kadrovski
Dolgoročni

razvojnega

nač11, Načrt

cilji

načrtovanja

razvojnih programov.

področja proračunske

porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0603 Dejavnost

občinske

0603 Dejavnost

občinske

uprave.

občine

uprave

občinske

uprave

15.054 €

Opis glavnega programa
Vključuje
Dolgoročni

sredstva za delovanje KS.
cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS .
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Podprogrami in

proračunski

uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski

uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

06039001 Administracija

občinske

uprave

15.054 €

Opis podprograma
Plače

zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi
materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje
počitniških objektov).
plačami,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah;

Dolgoročni

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

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu.
Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci. s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem
smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.
Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev podprograma

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in

učinkovitosti

Letni cilj je uspešno realiziran.

60020 Administracija -KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru

proračunske

1.172 €

postavke

PISARNIŠKI MATERJAL IN STORITVE - TAJNIŠKE
Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala ( papir, katruše
za tiskalnik, registratorje, kuverte, znamke in pošte storitve) za potrebe opravljanja
korespondence v krajevni skupnosti.
ČISTILNI MA TERJAL IN STORITVE
Čistilni material in storitve predstavljajo stroške čistilnega in sanitarnega materiala ter
drugih storitev za čiščenje prostorov KS, dvorane v Kulturnem domu in poslovilne vežice
v Gabrijelah. V letu 2018 na kontu ni bilo beležene realizacije.

REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZNIKA
Reprezentanca, stroški krajevnega praznika predstavljaljo stroške pogostitve ob krajevnem
prazniku, ob praznovanju 1. maja in drugih raznih prireditvah, izdelava plakatov in vabil
ob prireditvah, voščilnic , obdarovanje članov sveta ob zaključku leta.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

402000 Pisarniški material in storitve

267 €

402009 Izdatki za reprezentanco

905€

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru

proračunske

postavke

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

2.525 €

Goriva in maziva za prevozna sredstva predstavljajo stroške nakupa kurilnega olja za
potrebe ogrevanja stavbe KS ,
dvorane v Kulturnem domu in knjižnice.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi .

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.525 €

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.162 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru

proračunske

postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna

energija predstavlja stroške
Kulturni dom Svoboda.

električne

energije za stavbo - pisarno KS in

VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi KS in Kulturnega doma Svoboda.

TELEFON
Postavka vključuje stroške stacionarnega in mobilnega telefona ter plačilo stroškov
internetnih storitev.

STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ
Sredstva so bila namenjena stroškom urejanja kraja za košnjo zelenih površin, cvetilično
zasaditev, obrezovanje grmovnic in drevja, škropljenje proti pleveli in maziva za delovne
naprave, ter novoletna okrasitev kraja.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

402200

Električna

energija

1.454 €

402203 Voda in komunalne storitve

390 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

788€

402599 Drugi izdatki za

tekoče

vzdrževanje in zavarovanje

530 €

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru

proračunske

8.195 €

postavke

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Plačilo

honorarjev predstavljajo stroške honorarja predsednici za vodenje krajevne
skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov
drugih občinskih organov Občine Sevnica. Sredstva so bila namenjena tudi kritju honorarja
predsednici za opravljanje korespondence po sklepu sveta KS Krmelj.

SEJNINE
Sejnine predstavljajo stroške sejnin članov sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov
svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
PLAČILO STRORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizaciji
javna plačila.

pooblaščeni

za plačilni promet, so stroški

plačila

Upravi za

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo sredstva za servisiranje gasilnih aparatov v
Kulturnem domu Svoboda, pisarni KS in mrliški vežici Gabrijele ter plačilo stroškov Terci
za upravljanje stavbe Krmelj 88. Na kontu so prikazani tudi stroški za nakup žalnih
aranžmajev in cvetličnih aranžmajev ob prireditvah.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pomenijo stroške dimnikarskih storitev
in letni servis kurilne naprave. V letu 2018 je bil izveden pregled in preizkus varnostne
razsvetljave v kulturni dvorani.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj .

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

402599 Drugi izdatki za
402902

Plačila

tekoče

vzdrževanje in zavarovanje

po podjemnih pogodbah

250 €
6.526 €

402905 Sejnine udeležencem odborov
402930

Plačilo

574 €

storitev organizacijam,

pooblaščenim

za

plačilni

promet

402999 Drugi operativni odhodki

9€

836 €

13PROMET,PROMETNAINFRASTRUKTURAIN
KOMUNIKACIJE
19.605 €
Opis

področja proračunske

porabe, poslanstva

občine

znotraj

področja proračunske

porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v
skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti

dolgoročnega

razvojnega

načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022
(Uradni list RS, št. 39/13).
Dolgoročni

cilji

področja proračunske

Večja učinkovitost,

porabe

zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

19.605 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega
prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in
investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
občinskih

Dolgoročni

cilji glavnega programa

Večja učinkovitost,

zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

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

Izboljšanje prometne varnosti in
cest.
Podprogrami in

proračunski

tehničnih

karakteristik za normalno prevoznost občinskih

uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in

tekoče

vzdrževanje

občinskih

cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.
znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

Proračunski

uporabnik

Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

13029001 Upravljanje in

tekoče

vzdrževanje

občinskih

cest

19.605 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje
cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni

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

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.
Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev podprograma

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in

učinkovitosti

Zastavljen letni cilj je dosežen.

13021 Upravljanje in

tekoče

Obrazložitev dejavnosti v okviru

vzdrževanje cest-KS Krmelj

proračunske

19.605 €

postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Tekoče

vzdrževanje cest in zimska služba predstavljajo predvidene stroške za zimsko
vzdrževanje cest (pluženje in posipanje javnih poti, čiščenje pločnikov, čiščenje parkirišč
in javnih površin, obrez drevja pred zimsko sezono, plačilo posipnega materiala).
TEKOČE LETNO VZDRŽEVANJE
Tekoče

letno vzdrževanje so stroški rednih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi
(krpanje udarnih jam, ureditev bankin, navoz gramoza in utrditev), priprava fontane na
rondoju na zimovanje (priklop in odklop), zamenjava svetilk in žarnic na javni razsvetljavi
ter obrez drevja na javnih poteh. V letu 2018 se je izvedla večja globinska sanacija ceste
Goveji Dol.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne
infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen v okviru razpoložljivih sredstev.

402503

Tekoče

vzdrževanje drugih objektov

19.605 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.128

€
Opis

področja proračunske

porabe, poslanstva

občine

znotraj

področja proračunske

porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska
dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno
opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.
Dokumenti

dolgoročnega

razvojnega

načrtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski
načrti (OPPN).
Dolgoročni

cilji

področja proračunske

porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno
bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj
podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč
veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan
in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja
v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki
zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z
dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno
podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

2.728 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč,
objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge
komunalne dejavnosti.
Dolgoročni

cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in

proračunski

uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.
glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

Proračunski

ciljev

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

uporabnik znotraj

16039002 Urejanje

pokopališč

in pogrebna dejavnost

2.728 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški
pogrebnega obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij , ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri , Zakon
o prostorskem načrtovanju , Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o
gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni

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

Dolgoročni

cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih
skupnostih so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu
ne morejo biti oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati .
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi paje potrebno upoštevati Odlok o
pokopališki dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev podprograma

cilje dosegamo v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in

učinkovito s ti

Zastavljeni cilj je dosežen.

16020 Urejanje

pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru

in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

proračunske

2.728 €

postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča predstavljajo stroške rednega vzdrževanja
pokopališča (posip peska, škropivo proti plevelu, košnja trave) .
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna energija predstavlja strošek porabe
Gabrijelah.

električne

energije v mrliški vežici v

VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v mrliški vežici v Gabrijelah.

ODVOZ ODPADKOV
Odvoz odpadkov predstavlja stroške odvoza odpadnih nagrobnih
Gabrijele in drugih odpadkov iz pokopališča.

sveč

iz pokopališča

Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so uspešno doseženi.

402200

Električna

energija

260€

402203 Voda in komunalne storitve

169 €

402204 Odvoz smeti

2.299 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE
Opis

področja proračunske

porabe, poslanstva občine znotraj

področja proračunske

2.428 €

porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne
skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo,
skrbeti za varstvo kulturne dediščine , vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne
razmere za njihovo delovanje in ustva1janje ter slediti smernicam nacionalnega in
lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti

dolgoročnega

razvojnega

načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS ,
št. 1/96, 29/1 O)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 UPB 1, 56/08, 04/1 O)
Dolgoročni

cilji

področja proračunske

porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za
kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega
programa športa ter mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

občine

1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

2.428 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge
programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni

cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja

drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja,
organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih
izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini,
varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja
drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na
območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz.
organizacije prireditev.
Podprogrami in

proračunski

uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi.
Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju

dolgoročnih

Proračunski

uporabnik znotraj glavnega programa je

ciljev

Dolgoročne cilje uspešno dosegamo, kar potrjujejo aktivno
skrbijo za družabno življenje na območju KS Krmelj.

delujoča

društva, ki kvalitetno

18039003 Ljubiteljska kultura

2.300 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije,
poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih
društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev,
nagrade za kulturne dosežke.
srečanja,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 UPB 1, 56/08, 04/1 O)
- Zakon o varstvu kulturne
- Pravilnik o

določitvi

dediščine

zvrsti kulturne

(Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
dediščine

(Uradni list RS št. 73/00, 102/1 O)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 1/96, 29/1 O)
Dolgoročni

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

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje
družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev,
ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno
delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

ciljev podprograma

cilje uspešno dosegamo, kar potrjujejo aktivno
skrbijo za družabno življenje na območju KS Krmelj.

delujoča

društva, ki kvalitetno

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in

Letne cilje

učinkovito

učinkovitosti

dosegamo.

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
Obrazložitev dejavnosti v okviru

proračunske

2.300 €

postavke

TRANSFER! NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Proračunska

postavka predstavlja pomoč neprofitnim organizacijam - društvom za njihovo
delovanje na podlagi pripravljenih programov in prošenj za dotacijo. Odobrena sredstva so
potrjena s sklepom na seji sveta KS Krmelj.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča,

na katerih temeljijo

Izhodišča

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je uspešno dosežen.

412000

Tekoči

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

2.300 €
128 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov,
spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup,
gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije,
gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih
kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77 /07 UPB 1, 56/08, 04/1 O)
- Zakon o varstvu kulturne
- Pravilnik o

določitvi

dediščine

zvrsti kulturne

(Uradni list RS št. 16/08-ZVKD- l)
dediščine

(Uradni list RS št. 73/00, 102/1 O)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 1/96, 29/1 O)
Dolgoročni

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

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje

večnamenskih

objektov v KS.

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

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje
Ocena uspeha pri doseganju
Dolgoročne

dolgoročnih

večnamenskih

objektov v KS.

ciljev podprograma

cilje uspešno dosegamo glede razpoložljiva sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in

Letni cilji so uspešno doseženi.

učinkovitosti

18021 Ohranjanje

nepremične

Obrazložitev dejavnosti v okviru

kulturne

proračunske

dediščine

- KS Krmelj

128 €

postavke

INVEST. VZRŽ. DOM SVOBODE KRMELJ
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje večnamenskega prostora (bivša
Kolonija). Izvedeno je bilo čiščenje žlebov in odtočnih cevi.

KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela v knjižnici Krmelj in prostorih krajevne
skupnosti.
Navezava na projekte v okviru

proračunske

postavke

OBl 10-07-0158 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ,
OB 110-08-0046 - KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
Izhodišča,

na katerih temeljijo

izračuni

predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.
OB 110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

128 €

