1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
ZA LETO 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 46/15 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na _______. redni seji dne
___________ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2015 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani Občine Sevnica pa se poleg objavijo še vsi dokumenti iz prejšnjega
člena.

Številka: 410-0003/2016
Sevnica, dne _______________
Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SEVNICA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
700020 Dohodnina - občinski vir

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
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
703201 Zamudne obresti davkov občanov

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

15.783.009,00
14.008.991,00

16.531.954,30
14.261.393,46

16.208.464,84
13.071.791,22

98,0
91,7

11.952.794,00
11.027.589,00

11.983.123,57
11.027.589,00

10.709.673,42
9.770.952,00

89,4
88,6

11.027.589,00

11.027.589,00

9.770.952,00

88,6

11.027.589,00

11.027.589,00

9.770.952,00

88,6

598.000,00

621.465,54

612.941,12

98,6

449.500,00

472.946,35

475.810,61

100,6

11.000,00
7.000,00

11.000,00
12.049,78

10.783,91
12.049,78

98,0
100,0

196.000,00
235.000,00

196.000,00
252.494,41

197.011,60
254.523,73

100,5
100,8

500,00

1.402,16

1.441,59

102,8

1.000,00

1.001,30

620,61

62,0

1.000,00
0,00

1.000,00
1,30

619,31
1,30

61,9
100,0

35.500,00

35.500,00

27.509,41

77,5

35.000,00

35.000,00

27.415,97

78,3

500,00

500,00

93,44

18,7

112.000,00

112.017,89

109.000,49

97,3
88,7

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

12.000,00

12.000,00

10.643,53

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

98.292,64

98,3

0,00

17,89

64,32

359,5

327.205,00

331.605,39

325.670,01

98,2

2.505,00

2.505,00

2.157,43

86,1

2.500,00
5,00

2.500,00
5,00

2.157,43
0,00

86,3
0,0

324.700,00

329.100,39

323.512,58

98,3

293.000,00

293.000,00

299.244,06

102,1

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

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
704704 Turistična taksa
704706 Občinske takse od pravnih oseb
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706 Drugi davki
7060 Drugi davki
706099 Drugi davki

700,00

1.599,30

1.850,88

115,7

3.000,00

6.501,09

6.501,09

100,0

28.000,00

28.000,00

15.916,55

56,8

0,00

2.463,64

110,29

4,5

0,00

2.463,64

110,29

4,5

0,00

2.463,64

110,29

4,5
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v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

2.056.197,00
1.600.847,00

2.278.269,89
1.630.569,26

2.362.117,80
1.643.287,42

2.000,00

2.644,74

1.933,83

73,1

1.000,00
1.000,00

1.641,45
1.000,00

1.882,97
47,57

114,7
4,8

0,00
0,00

2,09
1,20

2,09
1,20

100,0
100,0

1.598.847,00

1.627.924,52

1.641.353,59

100,8

42.700,00

42.700,00

51.640,84

120,9

110.000,00
865.347,00

110.643,36
865.347,00

112.768,63
818.830,77

101,9
94,6

1.800,00
7.000,00

3.784,74
10.932,26

3.784,74
10.932,26

100,0
100,0

10.000,00
561.000,00

13.135,33
580.381,83

13.135,33
629.558,49

100,0
108,5

1.000,00

1.000,00

702,53

70,3

8.000,00

13.901,30

14.803,32

106,5

8.000,00

13.901,30

14.803,32

106,5

8.000,00

13.901,30

14.803,32

106,5

22.900,00

26.575,36

27.675,64

104,1

22.900,00

26.575,36

27.675,64

104,1

4.500,00

4.500,00

3.735,47

83,0

18.000,00
400,00

21.675,36
400,00

23.580,17
360,00

108,8
90,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

113.500,00

118.456,22

181.491,71

153,2

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

113.500,00

118.456,22

181.491,71

153,2

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

91.500,00
0,00

91.500,00
1.856,22

117.409,09
1.856,22

128,3
100,0

713099 Drugi prihodki od prodaje

22.000,00

25.100,00

62.226,40

247,9

310.950,00

488.767,75

494.859,71

101,3

310.950,00

488.767,75

494.859,71

101,3

0,00

597,67

3.932,81

658,0

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

140.000,00
0,00

143.406,29
121.404,44

153.783,72
135.912,76

107,2
112,0

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zn
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki

19.430,00
0,00

38.340,79
142,12

22.427,04
142,12

58,5
100,0

141.878,00

144.668,18

144.668,18

100,0

0,00

0,00

8.428,82

---

9.642,00

40.208,26

25.564,26

63,6

105.000,00
0,00

151.864,24
46.864,24

158.773,22
49.636,73

104,6
105,9

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
7102 Prihodki od obresti
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
710211 Prihodki od obresti od danih posojil - občanom
710215 Drugi prihodki od obresti

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

711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

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

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

714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

103,7
100,8

0,00

29.885,78

30.784,27

103,0

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

0,00

25.066,00

25.066,00

100,0

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

0,00

4.819,78

5.718,27

118,6

0,00

16.978,46

18.852,46

111,0

0,00

16.978,46

18.852,46

111,0

105.000,00

105.000,00

109.136,49

103,9

40.000,00

40.000,00

41.131,28

102,8

40.000,00

40.000,00

41.131,28

102,8

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

65.000,00

65.000,00

68.005,21

104,6

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

65.000,00

65.000,00

68.005,21

104,6

7202 Prihodki od prodaje opreme
720299 Prihodki od prodaje druge opreme

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

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
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
za izvajanje skupne kmetijske politike
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
iz kohezijskega sklada
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

1.669.018,00
907.617,00

2.118.696,60
1.357.295,60

2.977.900,40
2.549.786,43

140,6
187,9

907.617,00

1.354.475,60

2.545.586,43

187,9

0,00
824.451,00

78.517,03
1.182.060,94

1.244.959,00
1.175.863,45

--99,5

83.166,00

93.897,63

124.763,98

132,9

0,00

2.820,00

4.200,00

148,9

0,00

2.820,00

4.200,00

148,9

761.401,00

761.401,00

428.113,97

56,2

30.005,00

30.005,00

10.977,04

36,6

30.005,00

30.005,00

10.977,04

36,6

731.396,00

731.396,00

417.136,93

57,0

731.396,00

731.396,00

417.136,93

57,0
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

4001 Regres za letni dopust

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

16.309.310,00

17.055.480,38

16.071.793,09

94,2

3.932.917,00
792.266,00

4.325.195,60
786.033,86

4.272.724,78
782.987,17

98,8
99,6

730.429,00

721.779,86

720.228,35

99,8

696.829,00
33.600,00

688.732,86
33.047,00

687.456,31
32.772,04

99,8
99,2

12.720,00

13.135,00

13.133,47

100,0

400100 Regres za letni dopust

12.720,00

13.135,00

13.133,47

100,0

4002 Povračila in nadomestila

38.692,00

39.266,00

37.774,30

96,2

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

28.300,00

27.697,00

26.798,16

96,8

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

10.392,00

11.569,00

10.976,14

94,9

5.000,00

6.381,00

6.380,40

100,0

4004 Sredstva za nadurno delo
400400 Sredstva za nadurno delo

4009 Drugi izdatki zaposlenim
400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine

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

5.000,00

6.381,00

6.380,40

100,0

5.425,00

5.472,00

5.470,65

100,0

867,00

867,00

866,28

99,9

4.558,00

4.605,00

4.604,37

100,0

143.062,00

120.288,00

118.190,67

98,3

78.381,00

64.296,00

63.606,79

98,9

78.381,00

64.296,00

63.606,79

98,9

49.238,00

52.314,00

51.558,56

98,6

44.845,00

48.351,00

47.704,56

98,7

4.393,00

3.963,00

3.854,00

97,3

546,00

546,00

436,17

79,9

401200 Prispevek za zaposlovanje

546,00

546,00

436,17

79,9

4013 Prispevek za starševsko varstvo

827,00

827,00

726,99

87,9

827,00

827,00

726,99

87,9

14.070,00

2.305,00

1.862,16

80,8

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.320,00

2.305,00

1.862,16

80,8

401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

9.750,00

0,00

0,00

---

401300 Prispevek za starševsko varstvo

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
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v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

2.403.100,00

2.591.255,53

2.545.538,23

98,2

186.131,00

194.617,86

180.684,28

92,8

402000 Pisarniški material in storitve

18.130,00

13.493,94

13.133,83

97,3

402001 Čistilni material in storitve
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

21.840,00
2.510,00

21.784,14
2.510,00

21.637,18
2.435,27

99,3
97,0

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

0,00
15.000,00

4.410,00
16.168,72

4.410,00
14.887,20

100,0
92,1

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 Računalniške storitve

45.300,00
900,00

59.421,69
0,00

52.381,47
0,00

88,2
---

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

10.000,00
26.550,00

9.380,00
24.558,04

9.379,36
22.242,13

100,0
90,6

402010 Hrana, storitve menz in restavracij
402099 Drugi splošni material in storitve

1.500,00
44.401,00

710,26
42.181,07

575,21
39.602,63

81,0
93,9

46.200,00

26.327,26

22.688,90

86,2

42.300,00

22.702,64

19.064,48

84,0

3.900,00

3.624,62

3.624,42

100,0

275.147,00

242.700,08

238.462,43

98,3

190.270,00
19.205,00

172.857,64
12.783,40

171.808,31
10.891,95

99,4
85,2

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

7.340,00
26.980,00

4.096,92
23.702,89

3.674,74
22.924,02

89,7
96,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve

14.152,00
16.150,00

11.164,61
12.616,30

11.122,49
12.562,60

99,6
99,6

1.050,00

5.478,32

5.478,32

100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

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

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

4023 Prevozni stroški in storitve

22.065,00

34.183,20

28.615,76

83,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

8.660,00

8.442,65

7.118,55

84,3

402301 Vzdrževanje in popravila vozil
402304 Pristojbine za registracijo vozil

4.500,00
1.350,00

2.471,34
1.191,00

1.384,43
1.017,57

56,0
85,4

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

7.000,00
555,00

6.215,00
343,00

3.829,41
330,00

61,6
96,2

402399 Drugi prevozni in transportni stroški

4024 Izdatki za službena potovanja
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

4025 Tekoče vzdrževanje

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

9.800,00

10.223,97

9.933,53

97,2

350,00
0,00

380,00
60,00

329,48
59,27

86,7
98,8

9.150,00
0,00

8.962,58
317,00

8.724,46
316,80

97,3
99,9

300,00

504,39

503,52

99,8

1.573.915,00

1.734.422,25

1.724.061,21

99,4

402504 Zavarovalne premije za objekte

20.000,00

12.096,00

12.087,25

99,9

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

41.350,00

31.826,28

31.122,93

97,8

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

5.358,00
11.500,00

2.459,60
6.352,70

1.603,84
6.222,00

65,2
97,9

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.600,00
54.160,00

3.184,84
52.194,12

2.921,57
50.336,46

91,7
96,4

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

76.900,00
2.000,00

95.130,13
2.474,00

94.743,35
2.446,59

99,6
98,9

1.359.047,00

1.528.704,58

1.522.577,22

99,6

29.300,00

30.432,49

25.279,32

83,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4026 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 Najem strojne računalniške opreme
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

4027 Kazni in odškodnine
402799 Druge odškodnine in kazni

4029 Drugi operativni odhodki

1.600,00

0,00

0,00

---

20.000,00
2.200,00

22.742,19
2.200,00

19.902,41
1.600,11

87,5
72,7

1.500,00
4.000,00

1.490,30
4.000,00

1.490,30
2.286,50

100,0
57,2

6.400,00

3.341,57

3.341,57

100,0

6.400,00

3.341,57

3.341,57

100,0

254.142,00

315.006,85

312.471,23

99,2

402901 Plačila avtorskih honorarjev

12.400,00

1.954,54

1.953,15

99,9

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

54.580,00

66.205,88

65.870,15

99,5

700,00

675,95

675,84

100,0

54.657,00
4.000,00

52.834,90
4.809,13

52.104,34
4.802,45

98,6
99,9

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
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v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

10.000,00

10.711,00

10.710,28

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

13.627,00

18.330,37

18.290,37

99,8

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 Plačila bančnih storitev

570,00
3.000,00

203,74
1.385,20

132,06
984,38

64,8
71,1

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
402937 Stroški davčnih postopkov

3.800,00
8.000,00

4.912,80
5.259,11

4.912,80
5.259,11

100,0
100,0

18.665,00
67.522,00

18.665,00
126.433,63

18.664,08
125.485,08

100,0
99,3

0,00

0,00

1,54

---

84.393,00

81.618,08

80.008,58

98,0

84.393,00

81.618,08

80.008,58

98,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

3.000,00

225,08

0,00

0,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

81.393,00

81.393,00

80.008,58

98,3

510.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

250.000,00

0,00

0,00

---

250.000,00

0,00

0,00

---

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

6.656.531,00
708.439,00

6.645.718,68
664.376,82

6.558.103,99
648.258,37

98,7
97,6

570.939,00

532.938,04

517.704,88

97,1

570.939,00

532.938,04

517.704,88

97,1

137.500,00

131.438,78

130.553,49

99,3

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
402999 Drugi operativni odhodki
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR

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

409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
409000 Splošna proračunska rezervacija

4091 Proračunska rezerva
409100 Proračunska rezerva

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

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

100,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

59.500,00

62.000,00

61.114,71

98,6

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

78.000,00

69.438,78

69.438,78

100,0

3.571.827,00

3.604.217,89

3.579.391,07

99,3

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

30.000,00

36.887,98

36.885,78

100,0

30.000,00

36.887,98

36.885,78

100,0

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

4119 Drugi transferi posameznikom

3.452.227,00

3.499.937,09

3.478.912,47

99,4

411900 Regresiranje prevozov v šolo

650.000,00

637.192,63

633.935,21

99,5

19.227,00

19.227,00

17.248,00

89,7

486.500,00
55.000,00

460.121,22
50.751,96

456.970,06
45.305,92

99,3
89,3

1.900.000,00
135.000,00

1.937.704,13
152.793,60

1.937.735,85
152.793,60

100,0
100,0

206.500,00

242.146,55

234.923,83

97,0

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

361.751,00

376.125,31

370.022,80

98,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

361.751,00

376.125,31

370.022,80

98,4

361.751,00

376.125,31

370.022,80

98,4

2.014.514,00

2.000.998,66

1.960.431,75

98,0

48.435,00

39.901,75

39.371,20

98,7

48.435,00

39.901,75

39.371,20

98,7

200.000,00

175.931,54

172.123,90

97,8

200.000,00

175.931,54

172.123,90

97,8

1.760.279,00

1.779.312,94

1.744.117,56

98,0

546.290,00

538.015,54

507.756,27

94,4

1.213.989,00

1.241.297,40

1.236.361,29

99,6

5.800,00

5.852,43

4.819,09

82,3

5.800,00

5.852,43

4.819,09

82,3

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

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

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

4133 Tekoči transferi v javne zavode
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup opreme

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

5.522.262,00
5.522.262,00

5.733.905,98
5.733.905,98

4.895.015,00
4.895.015,00

85,4
85,4

70.800,00

152.242,10

151.040,52

99,2

420200 Nakup pisarniškega pohištva
420201 Nakup pisarniške opreme

4.000,00
2.000,00

11.095,46
1.375,00

11.095,36
1.374,02

100,0
99,9

420202 Nakup strojne računalniške opreme
420203 Nakup stanovanjskega pohištva

7.600,00
0,00

20.302,51
11.843,00

19.902,51
11.833,39

98,0
99,9

420204 Nakup drugega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

2.000,00
0,00

2.000,00
647,00

1.997,00
647,00

99,9
100,0

39.000,00
0,00

48.183,75
488,24

47.788,70
488,24

99,2
100,0

5.200,00
0,00

10.493,86
2.005,91

10.416,20
2.005,91

99,3
100,0

11.000,00

43.807,37

43.492,19

99,3

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420299 Nakup druge opreme in napeljav

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4.483.519,00

4.247.800,05

3.524.155,31

83,0

420400 Priprava zemljišča
420401 Novogradnje

15.000,00
2.130.974,00

13.047,11
2.025.353,85

13.047,11
1.992.826,45

100,0
98,4

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.337.545,00

2.209.399,09

1.518.281,75

68,7

524.579,00

877.883,47

872.540,59

99,4

524.579,00

877.883,47

872.540,59

99,4

53.000,00

91.058,00

91.057,49

100,0

53.000,00

91.058,00

91.057,49

100,0

15.000,00

0,00

0,00

---

15.000,00

0,00

0,00

---

375.364,00

364.922,36

256.221,09

70,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 Nakup zemljišč

4207 Nakup nematerialnega premoženja
420703 Nakup licenčne programske opreme

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420802 Investicijski inženiring
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

7.000,00

9.353,83

8.759,64

93,7

61.713,00
30.000,00

71.036,60
30.000,00

67.812,21
29.913,68

95,5
99,7

256.651,00
20.000,00

238.021,93
16.510,00

133.552,36
16.183,20

56,1
98,0

197.600,00
27.600,00

350.660,12
63.809,74

345.949,32
63.809,74

98,7
100,0

0,00

31.043,00

31.043,00

100,0

0,00

31.043,00

31.043,00

100,0

27.600,00

32.766,74

32.766,74

100,0

27.600,00

32.766,74

32.766,74

100,0

170.000,00

286.850,38

282.139,58

98,4

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

170.000,00

286.850,38

282.139,58

98,4

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

170.000,00

286.850,38

282.139,58

98,4
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

-526.301,00

-523.526,08

136.671,75

---

-443.908,00

-444.552,74

214.746,50

---

3.419.543,00

3.290.479,18

2.240.962,45

68,1

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 8 od 10

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

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

0,00

0,00

0,00

---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
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

---

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.)

0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
(4)=
2015

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00 100,0

1.200.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00

1.200.000,00
1.200.000,00

100,0
100,0

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,0

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,0

975.435,00

978.209,92

975.435,00
975.435,00

978.209,92
978.209,92

978.209,80
978.209,80

100,0
100,0

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

-301.736,00

-301.736,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

224.565,00

221.790,08

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

526.301,00

523.526,08

-136.671,75

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

301.736,00

301.736,00

301.736,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

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

978.209,80 100,0

358.461,95

---

221.790,20 100,0
---
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3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SEVNICA
ZA OBDOBJE OD 1.1.2015 DO 31.12.2015
II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SEVNICA za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov
1000 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

OBČINSKI SVET

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,0

01

POLITIČNI SISTEM

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,0

0101

Politični sistem

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,0

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

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,0

32.000,00

34.256,00

34.255,54

100,0

32.000,00

34.256,00

34.255,54

100,0

8.577,00

6.327,00

6.006,98

94,9

8.577,00

6.327,00

6.006,98

94,9

26.000,00

26.084,60

21.084,60

80,8

26.000,00

26.084,60

21.084,60

80,8
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A. Bilanca odhodkov
2000 - NADZORNI ODBOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

NADZORNI ODBOR

3.690,00

7.458,00

7.388,81

99,1

02

EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

3.690,00

7.458,00

7.388,81

99,1

0203

Fiskalni nadzor

3.690,00

7.458,00

7.388,81

99,1

3.690,00

7.458,00

7.388,81

99,1

1.800,00

4.177,00

4.176,17

100,0

1.800,00

4.177,00

4.176,17

100,0

150,00

150,00

83,92

56,0

150,00

150,00

83,92

56,0

1.740,00

3.131,00

3.128,72

99,9

1.500,00
240,00

2.641,00
490,00

2.640,72
488,00

100,0
99,6

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
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A. Bilanca odhodkov
3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000

PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

ŽUPAN

438.120,00

214.867,09

204.731,83

95,3

01

POLITIČNI SISTEM

133.620,00

153.367,09

143.820,29

93,8

0101

Politični sistem

133.620,00

153.367,09

143.820,29

93,8

133.620,00

153.367,09

143.820,29

93,8

64.620,00

65.331,00

63.820,04

97,7

39.370,00
2.600,00

39.504,00
2.600,00

39.503,82
2.325,88

100,0
89,5

950,00
500,00

950,00
500,00

799,04
368,68

84,1
73,7

4.000,00
3.000,00

3.866,00
3.000,00

3.701,92
2.744,04

95,8
91,5

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

250,00
30,00

250,00
30,00

221,71
25,13

88,7
83,8

401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

50,00
320,00

50,00
320,00

41,84
48,22

83,7
15,1

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

01302 Materialni stroški urada župana
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

50,00

50,00

0,00

0,0

3.500,00
0,00

3.472,00
28,00

3.301,85
27,63

95,1
98,7

10.000,00

10.711,00

10.710,28

100,0

69.000,00

88.036,09

80.000,25

90,9

0,00

4.410,00

4.410,00

100,0

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 Izdatki za reprezentanco

45.000,00
11.000,00

59.421,69
11.289,00

52.381,47
10.664,28

88,2
94,5

402099 Drugi splošni material in storitve

13.000,00

12.915,40

12.544,50

97,1

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,3

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,3

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

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

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN
OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

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

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,3

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,3

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,3

42.500,00

49.500,00

42.500,00

49.500,00

49.473,13

100,0

42.500,00

49.500,00

49.473,13

100,0

42.500,00

49.500,00

49.473,13

100,0

4.000,00

4.188,15

4.188,13

100,0

38.500,00

45.311,85

45.285,00

99,9

250.000,00

0,00

0,00

---

250.000,00

0,00

0,00

---

250.000,00

0,00

0,00

---

250.000,00

0,00

0,00

---

250.000,00

0,00

0,00

---

49.473,13 100,0

Stran 3 od 39

A. Bilanca odhodkov
4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

1.327.681,00

1.335.729,21

1.324.043,37

99,1

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.000,00

10.962,39

10.484,07

95,6

0403

Druge skupne administrativne službe

9.000,00

10.962,39

10.484,07

95,6

9.000,00

10.962,39

10.484,07

95,6

9.000,00

10.962,39

10.484,07

95,6

9.000,00

10.962,39

10.484,07

95,6

1.281.487,00

1.292.647,96

1.284.876,00

99,4

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,0

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,0

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,0

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,0

1.278.866,00

1.290.022,36

1.282.250,40

99,4

1.118.966,00

1.091.336,49

1.086.747,84

99,6

847.064,00

823.271,00

822.851,32

100,0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04401 Oglaševanje občinske uprave
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin

06029002 Delovanje zvez občin
06410 Skupnost občin
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave
400000 Osnovne plače

630.548,00

627.042,00

627.033,66

100,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 Regres za letni dopust

31.000,00
11.011,00

30.447,00
11.421,00

30.446,16
11.420,23

100,0
100,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

25.000,00

24.439,00

24.438,72

100,0

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

8.000,00

9.629,00

9.629,00

100,0

400400 Sredstva za nadurno delo
400900 Jubilejne nagrade

5.000,00
867,00

6.381,00
867,00

6.380,40
866,28

100,0
99,9

400901 Odpravnine
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.558,00
72.000,00

4.605,00
58.049,00

4.604,37
58.048,77

100,0
100,0

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

40.080,00
4.000,00

43.586,00
3.570,00

43.585,75
3.521,34

100,0
98,6

500,00
750,00

500,00
750,00

398,50
664,20

79,7
88,6

4.000,00

1.985,00

1.813,94

91,4

9.750,00

0,00

0,00

---

50.810,00

45.379,11

43.972,56

96,9

13.000,00
21.600,00

9.616,43
21.727,46

9.527,13
21.597,11

99,1
99,4

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.510,00
3.500,00

2.510,00
2.800,00

2.435,27
2.739,29

97,0
97,8

402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

2.700,00
7.500,00

1.945,35
6.779,87

1.902,16
5.771,60

97,8
85,1

72.500,00

49.773,86

49.264,00

99,0

32.000,00
12.500,00

19.554,18
9.052,48

19.549,97
8.954,67

100,0
98,9

2.500,00
3.000,00

1.801,80
3.000,00

1.525,93
2.963,00

84,7
98,8

9.000,00
13.500,00

6.359,00
10.006,40

6.317,73
9.952,70

99,4
99,5

401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
pokojninskega zavarovanja

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
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4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
06423 Prevozni stroški in storitve OU

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

12.305,00

10.683,35

9.687,82

90,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

4.500,00
3.000,00

4.863,02
1.471,33

4.863,02
587,09

100,0
39,9

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

750,00
3.500,00

791,00
3.215,00

790,60
3.117,11

100,0
97,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

555,00

343,00

330,00

96,2

2.600,00

4.575,39

4.572,49

99,9

300,00

330,00

329,48

99,8

0,00

60,00

59,27

98,8

2.000,00

3.392,00

3.391,05

100,0

0,00
300,00

317,00
476,39

316,80
475,89

99,9
99,9

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

85.252,00

117.752,03

117.028,45

99,4

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

10.000,00
2.000,00

9.380,00
2.474,00

9.379,36
2.446,59

100,0
98,9

0,00
3.000,00

2.742,19
1.585,00

2.742,19
1.583,61

100,0
99,9

10.000,00

5.356,00

5.355,11

100,0

700,00

675,95

675,84

100,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih
402931 Plačila bančnih storitev

3.760,00
11.127,00

4.319,13
16.296,63

4.314,45
16.256,63

99,9
99,8

3.000,00

1.385,20

984,38

71,1

402937 Stroški davčnih postopkov
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

8.000,00
18.665,00

5.259,11
18.665,00

5.259,11
18.664,08

100,0
100,0

15.000,00
0,00

49.613,82
0,00

49.365,56
1,54

99,5
---

48.435,00

39.901,75

39.371,20

98,7

48.435,00

39.901,75

39.371,20

98,7

159.900,00

198.685,87

195.502,56

98,4

132.200,00

147.131,36

144.035,80

97,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

15.000,00

28.732,00

28.126,48

97,9

402504 Zavarovalne premije za objekte
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

20.000,00
40.000,00

12.096,00
30.321,72

12.087,25
29.618,37

99,9
97,7

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

5.000,00
11.500,00

2.057,00
6.352,70

1.603,84
6.222,00

78,0
97,9

402604 Najem strojne računalniške opreme
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.200,00
38.500,00

2.200,00
63.558,94

1.600,11
63.558,94

72,7
100,0

0,00

1.813,00

1.218,81

67,2

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

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

402999 Drugi operativni odhodki
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

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

420800 Študija o izvedljivosti projekta

06441 Nakup osnovnih sredstev

26.200,00

50.064,21

49.976,46

99,8

420200 Nakup pisarniškega pohištva

4.000,00

11.095,46

11.095,36

100,0

420201 Nakup pisarniške opreme
420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.000,00
5.000,00

1.375,00
19.902,51

1.374,02
19.902,51

99,9
100,0

0,00
0,00

11.843,00
647,00

11.833,39
647,00

99,9
100,0

0,00
200,00

488,24
1.020,00

488,24
943,00

100,0
92,5

0,00
15.000,00

3.693,00
0,00

3.692,94
0,00

100,0
---

1.500,00

1.490,30

1.490,30

100,0

1.500,00

1.490,30

1.490,30

100,0

420203 Nakup stanovanjskega pohištva
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420233 Nakup gasilske opreme
420238 Nakup telekomunikacijske opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420703 Nakup licenčne programske opreme

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
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10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

37.194,00

32.118,86

28.683,30

89,3

37.194,00

32.118,86

28.683,30

89,3

10039001 Povečanje zaposljivosti

37.194,00

32.118,86

28.683,30

89,3

10410 JAVNA DELA

37.194,00

32.118,86

28.683,30

89,3

26.911,00
1.709,00

22.186,86
1.714,00

20.918,83
1.713,24

94,3
100,0

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

2.350,00
1.892,00

2.308,00
1.440,00

1.560,40
978,46

67,6
68,0

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.381,00
1.765,00

2.381,00
1.765,00

1.856,10
1.374,77

78,0
77,9

143,00
16,00

143,00
16,00

110,95
12,54

77,6
78,4

27,00
0,00

27,00
138,00

20,95
137,06

77,6
99,3

400000 Osnovne plače
400100 Regres za letni dopust

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 Prispevek za zaposlovanje
401300 Prispevek za starševsko varstvo
402402 Stroški prevoza v državi
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v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

88.193,00

86.530,88

84.921,38

98,1

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

88.193,00

86.530,88

84.921,38

98,1

2201

Servisiranje javnega dolga

88.193,00

86.530,88

84.921,38

98,1

84.393,00

81.618,08

80.008,58

98,0
98,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam

84.393,00

81.618,08

80.008,58

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

3.000,00

225,08

0,00

0,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

81.393,00

81.393,00

80.008,58

98,3

3.800,00

4.912,80

4.912,80

100,0

3.800,00

4.912,80

4.912,80

100,0

3.800,00

4.912,80

4.912,80

100,0

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22410 Stroški zadolževanja
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem
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4003

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

3.480.918,00

4.368.867,38

4.238.229,09

97,0

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

217.900,00

230.964,78

230.662,24

99,9

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

217.900,00

230.964,78

230.662,24

99,9

21.300,00

28.797,04

28.494,50

99,0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

4.900,00

4.597,66

4.597,46

100,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve

3.900,00

3.624,62

3.624,42

100,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

973,04

973,04

100,0

5.900,00

13.699,38

13.397,04

97,8

5.900,00

13.699,38

13.397,04

97,8

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,0

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

196.600,00

202.167,74

202.167,74

100,0

169.000,00

169.401,00

169.401,00

100,0

169.000,00

169.401,00

169.401,00

100,0

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

27.600,00

32.766,74

32.766,74

100,0

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki

27.600,00

32.766,74

32.766,74

100,0

3.800,00

4.300,00

4.193,75

97,5

3.800,00

4.300,00

4.193,75

97,5

3.800,00

4.300,00

4.193,75

97,5

300,00

350,90

350,90

100,0

300,00

350,90

350,90

100,0

3.500,00

3.949,10

3.842,85

97,3

3.500,00

3.949,10

3.842,85

97,3

38.452,00

39.288,60

38.452,00

39.288,60

39.288,60

100,0

38.452,00

39.288,60

39.288,60

100,0

38.452,00

39.288,60

39.288,60

100,0

38.452,00

39.288,60

39.288,60

100,0

1.775.606,00

2.003.352,37

1.931.669,11

96,4

1.770.606,00

1.993.878,51

1.922.195,91

96,4

1.025.000,00

1.209.617,54

1.209.617,54

100,0

650.000,00

775.931,09

775.931,09

100,0

650.000,00

775.931,09

775.931,09

100,0

375.000,00

433.686,45

433.686,45

100,0

375.000,00

433.686,45

433.686,45

100,0

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

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

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104

Gozdarstvo

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

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

39.288,60 100,0
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PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

524.814,00

549.047,16

478.242,59

87,1

170.000,00

315.510,14

315.510,13

100,0

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000,00
140.000,00

37.742,28
277.767,86

37.742,27
277.767,86

100,0
100,0

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

104.514,00

114.059,39

47.262,70

41,4

0,00
2.787,00

3.477,00
4.865,02

3.477,00
4.865,02

100,0
100,0

101.727,00

105.717,37

38.920,68

36,8

250.300,00

119.477,63

115.469,76

96,7

235.300,00

119.477,63

115.469,76

96,7

15.000,00

0,00

0,00

---

25.000,00

36.924,64

36.529,60

98,9

16.000,00

26.483,17

26.483,17

100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13409 Investicije v cestno infrastrukturo
420401 Novogradnje
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

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
420800 Študija o izvedljivosti projekta

1306

v EUR

Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0,00

3.464,10

3.464,10

100,0

16.000,00

23.019,07

23.019,07

100,0

9.000,00

10.441,47

10.046,43

96,2

9.000,00

10.441,47

10.046,43

96,2

195.792,00

198.289,17

197.806,18

99,8

125.000,00

117.227,94

117.227,94

100,0

125.000,00

117.227,94

117.227,94

100,0

20.792,00

25.129,76

24.679,53

98,2

20.792,00

25.129,76

24.679,53

98,2

50.000,00

55.931,47

55.898,71

99,9

50.000,00
0,00

55.394,67
536,80

55.361,91
536,80

99,9
100,0

5.000,00

9.473,86

9.473,20

100,0

5.000,00

9.473,86

9.473,20

100,0

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

5.000,00

9.473,86

9.473,20

100,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

5.000,00

9.473,86

9.473,20

100,0

651.733,00

689.492,50

662.077,20

96,0

651.733,00

689.492,50

662.077,20

96,0

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

55.000,00

70.656,96

70.540,45

99,8

55.000,00

70.656,96

70.540,45

99,8

420401 Novogradnje

30.000,00

21.893,61

21.879,88

99,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

25.000,00

17.720,35

17.617,57

99,4

0,00

31.043,00

31.043,00

100,0

596.733,00

618.835,54

591.536,75

95,6

3.000,00

0,00

0,00

---

3.000,00

0,00

0,00

---

266.863,00

243.702,29

237.762,87

97,6

233.743,00

232.629,29

232.629,29

100,0

33.120,00

11.073,00

5.133,58

46,4

15401 Ravnanje z odpadki

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15406 Nakup zemljišč
420600 Nakup zemljišč

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
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15411 Gradnja kanalizacij in ČN
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb
420401 Novogradnje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15414 Gospodarske javne službe
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

288.370,00

318.728,13

297.702,37

93,4

212.358,00

193.015,22

177.782,06

92,1

3.231,00
70.000,00

3.231,00
118.444,87

949,40
118.443,87

29,4
100,0

0,00
2.781,00

527,04
0,00

527,04
0,00

100,0
---

0,00

3.510,00

0,00

0,0

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,7

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,7

28.500,00

46.405,12

46.405,12

100,0

28.500,00

46.405,12

46.405,12

100,0

533.331,00

655.469,00

624.338,06

95,3

122.133,00

102.535,64

71.791,64

70,0

60.000,00

36.912,64

33.686,08

91,3

60.000,00

36.912,64

33.686,08

91,3

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

40.000,00

20.402,64

17.502,88

85,8

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

20.000,00

16.510,00

16.183,20

98,0

16029003 Prostorsko načrtovanje

62.133,00

65.623,00

38.105,56

58,1

16405 Strateško načrtovanje

62.133,00

65.623,00

38.105,56

58,1

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1603

2.300,00

2.300,00

1.561,60

67,9

420802 Investicijski inženiring

30.000,00

30.000,00

29.913,68

99,7

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

29.833,00

33.323,00

6.630,28

19,9

248.998,00

336.615,18

336.615,18

100,0

248.998,00

336.615,18

336.615,18

100,0

13.000,00

17.657,35

17.657,35

100,0

10.000,00
3.000,00

17.657,35
0,00

17.657,35
0,00

100,0
---

235.998,00

318.957,83

318.957,83

100,0

3.000,00
124.838,00

0,00
107.293,53

0,00
107.293,53

--100,0

Komunalna dejavnost

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

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme
402799 Druge odškodnine in kazni
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem
gospodarskih javnih služb
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

49.160,00

87.859,78

87.859,78

100,0

50.000,00
6.000,00

120.804,53
2.999,99

120.804,53
2.999,99

100,0
100,0

3.000,00

0,00

0,00

---

Spodbujanje stanovanjske gradnje

87.500,00

111.858,92

111.472,49

99,7

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

87.500,00

111.858,92

111.472,49

99,7

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

76.000,00

94.747,93

94.361,50

99,6

76.000,00

94.747,93

94.361,50

99,6

6.500,00

6.304,96

6.304,96

100,0

6.500,00

6.304,96

6.304,96

100,0

5.000,00

10.806,03

10.806,03

100,0

5.000,00

10.806,03

10.806,03

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420800 Študija o izvedljivosti projekta
420801 Investicijski nadzor

1605

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

Stran 10 od 39

A. Bilanca odhodkov
4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
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
420400 Priprava zemljišča
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

16069002 Nakup zemljišč
16456 Nakup zemljišč za investicije
402999 Drugi operativni odhodki
420600 Nakup zemljišč

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
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

74.700,00

104.459,26

104.458,75

100,0

24.700,00

13.047,11

13.047,11

100,0

24.700,00

13.047,11

13.047,11

100,0

15.000,00

13.047,11

13.047,11

100,0

9.700,00

0,00

0,00

---

50.000,00

91.412,15

91.411,64

100,0

50.000,00

91.412,15

91.411,64

100,0

0,00

354,15

354,15

100,0

50.000,00

91.058,00

91.057,49

100,0

260.096,00

746.000,13

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

260.096,00

746.000,13

746.000,13

100,0

746.000,13 100,0
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4004

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
10403 Javna dela
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17401 Oprema za zdravstvene namene
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH
OBJEKTOV
420801 Investicijski nadzor

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

9.480.838,00

9.462.493,34

8.673.449,24

91,7

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,4

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,4

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,4

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,4

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,4

214.358,00

195.458,14

189.423,78

96,9

358,00

5.526,60

5.124,00

92,7

358,00

5.526,60

5.124,00

92,7

358,00

402,60

0,00

0,0

358,00

402,60

0,00

0,0

0,00

5.124,00

5.124,00

100,0

0,00

5.124,00

5.124,00

100,0

214.000,00

189.931,54

184.299,78

97,0

200.000,00

175.931,54

172.123,90

97,8

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane
občane

200.000,00

175.931,54

172.123,90

97,8

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga
plačujejo občine

200.000,00

175.931,54

172.123,90

97,8

14.000,00

14.000,00

12.175,88

87,0

17079002 Mrliško ogledna služba
17420 Mrliško pregledna služba

14.000,00

14.000,00

12.175,88

87,0

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

10.000,00

10.000,00

9.209,14

92,1

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

4.000,00

4.000,00

2.966,74

74,2

1.003.086,00

1.041.994,70

987.890,20

94,8

12.700,00

20.574,41

20.574,41

100,0

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

12.700,00

14.396,00

14.396,00

100,0

12.700,00

14.396,00

14.396,00

100,0

12.700,00

14.396,00

14.396,00

100,0

0,00

6.178,41

6.178,41

100,0

0,00

6.178,41

6.178,41

100,0

0,00

6.178,41

6.178,41

100,0

Programi v kulturi

533.984,00

544.578,58

519.643,85

95,4

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

323.000,00

323.000,00

304.103,74

94,2

18401 Knjižnična dejavnost

323.000,00

323.000,00

304.103,74

94,2

213.000,00

213.000,00

194.103,74

91,1

110.000,00

110.000,00

110.000,00

100,0

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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

1803

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
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18039002 Umetniški programi
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039003 Ljubiteljska kultura
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

147.984,00

155.768,00

150.616,82

96,7

147.984,00

155.768,00

150.616,82

96,7

72.984,00

72.984,00

67.832,82

92,9

75.000,00

82.784,00

82.784,00

100,0

58.000,00

58.053,59

57.354,41

98,8

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,0

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,0

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

49.300,00

49.353,59

48.654,41

98,6

45.000,00
4.300,00

45.053,59
4.300,00

44.354,41
4.300,00

98,5
100,0

5.000,00

7.756,99

7.568,88

97,6

5.000,00

7.756,99

7.568,88

97,6

5.000,00

7.756,99

7.568,88

97,6

10.000,00

8.000,00

7.999,96

100,0

10.000,00

8.000,00

7.999,96

100,0

10.000,00

8.000,00

7.999,96

100,0

10.000,00

8.000,00

7.999,96

100,0

446.402,00

468.841,71

439.671,98

93,8

346.850,00

369.289,71

340.119,99

92,1

230.350,00

236.406,44

234.519,40

99,2

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.000,00

55.000,00

54.999,99

100,0

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

48.550,00

48.550,00

46.662,97

96,1

126.800,00

132.856,44

132.856,44

100,0

116.500,00

132.883,27

105.600,59

79,5

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

20.000,00

20.000,00

17.160,22

85,8

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420401 Novogradnje

5.000,00
40.000,00

10.818,07
40.000,00

10.587,10
17.275,20

97,9
43,2

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

50.000,00
1.500,00

60.827,62
1.237,58

60.578,07
0,00

99,6
0,0

99.552,00

99.552,00

99.551,99

100,0

99.552,00

99.552,00

99.551,99

100,0

14.000,00
50.552,00

14.000,00
50.552,00

13.999,99
50.552,00

100,0
100,0

35.000,00

35.000,00

35.000,00

100,0

7.245.494,00

7.187.051,69

6.480.675,47

90,2

2.010.000,00

2.059.171,80

2.053.906,67

99,7

2.010.000,00

2.059.171,80

2.053.906,67

99,7

1.900.000,00

1.937.704,13

1.937.735,85

100,0

1.900.000,00

1.937.704,13

1.937.735,85

100,0

100.000,00

92.599,00

89.065,20

96,2

0,00
100.000,00

873,46
91.725,54

873,46
88.191,74

100,0
96,2

18039005 Drugi programi v kulturi
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

Podpora posebnim skupinam

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

1805

PRORAČUN
2015

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1804

v EUR

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18420 Transferi za športne dejavnosti

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ
PODROČJA ŠPORTA

18059002 Programi za mladino
18430 Transferi za mladinsko dejavnost
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

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
402999 Drugi operativni odhodki
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
izdatke zaposlenim
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19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

1903

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

10.000,00

28.868,67

27.105,62

93,9

0,00
0,00

3.303,08
3.093,52

3.303,08
3.081,33

100,0
99,6

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

10.000,00

22.472,07

20.721,21

92,2

4.566.267,00

4.471.460,26

3.775.585,59

84,4

4.521.267,00

4.426.460,26

3.730.585,59

84,3

13.000,00

14.943,00

14.943,00

100,0

13.000,00

14.943,00

14.943,00

100,0

540.000,00

540.000,00

535.854,75

99,2

540.000,00

540.000,00

535.854,75

99,2

74.916,00

82.801,00

80.303,16

97,0

31.645,00
43.271,00

37.675,00
45.126,00

36.368,19
43.934,97

96,5
97,4

150.000,00

248.621,32

245.849,49

98,9

150.000,00

248.621,32

245.849,49

98,9

Primarno in sekundarno izobraževanje
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške
problematike
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

19412 Študije za investicije na področju šolstva
420801 Investicijski nadzor
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19413 Investicijski transferi šolam
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

3.743.351,00

3.540.094,94

2.853.635,19

80,6

420401 Novogradnje

1.800.027,00

1.800.027,00

1.796.590,47

99,8

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420801 Investicijski nadzor

1.923.324,00
20.000,00

1.716.407,94
22.135,00

1.034.064,72
21.455,00

60,3
96,9

0,00

1.525,00

1.525,00

100,0

45.000,00

45.000,00

45.000,00

100,0

40.000,00

37.000,00

37.000,00

100,0

40.000,00

37.000,00

37.000,00

100,0

5.000,00

8.000,00

8.000,00

100,0

5.000,00

8.000,00

8.000,00

100,0

669.227,00

656.419,63

651.183,21

99,2

669.227,00

656.419,63

651.183,21

99,2

669.227,00

656.419,63

651.183,21

99,2

650.000,00

637.192,63

633.935,21

99,5

19.227,00

19.227,00

17.248,00

89,7

977.900,00

997.988,81

979.682,51

98,2

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega
izobraževanja
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

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

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004

PRORAČUN
2015

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

19039001 Osnovno šolstvo

1906

v EUR

Izvajanje programov socialnega varstva

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

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

40.000,00

46.460,00

44.160,00

95,1

937.900,00

951.528,81

935.522,51

98,3

135.000,00

152.793,60

152.793,60

100,0

135.000,00

152.793,60

152.793,60

100,0

135.000,00

152.793,60

152.793,60

100,0
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v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

659.900,00

651.115,27

643.587,21

98,8

35.000,00

40.658,64

40.658,64

100,0

35.000,00

40.658,64

40.658,64

100,0

620.900,00

606.456,63

600.642,07

99,0

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.000,00

1.000,01

797,34

79,7

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

400,00
3.000,00

400,00
3.000,00

226,97
712,30

56,7
23,7

486.500,00
130.000,00

460.121,22
141.935,40

456.970,06
141.935,40

99,3
100,0

4.000,00

4.000,00

2.286,50

57,2

4.000,00

4.000,00

2.286,50

57,2

88.000,00

90.639,94

82.191,70

90,7

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

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega
varstva starejših

411909 Regresiranje oskrbe v domovih
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

88.000,00

90.639,94

82.191,70

90,7

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

36.887,98

36.885,78

100,0

411920 Subvencioniranje stanarin

55.000,00

50.751,96

45.305,92

89,3

3.000,00

3.000,00

0,00

0,0

55.000,00

56.980,00

56.950,00

100,0

55.000,00

56.980,00

56.950,00

100,0

55.000,00

56.980,00

56.950,00

100,0

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju
socialnega dela
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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4005

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

401.376,00

435.575,64

2.000,00

1.939,80

2.000,00

1.939,80

1.939,80

100,0

2.000,00

1.939,80

1.939,80

100,0

2.000,00

1.939,80

1.939,80

100,0

2.000,00

1.939,80

1.939,80

100,0

15.000,00

3.953,65

15.000,00

3.953,65

3.953,65

100,0

15.000,00

3.953,65

3.953,65

100,0

15.000,00

3.953,65

3.953,65

100,0

15.000,00

3.953,65

3.953,65

100,0

93.324,00

124.375,46

123.395,11

99,2

75.324,00

103.369,74

102.389,39

99,1

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

47.500,00

49.000,00

48.429,40

98,8

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

40.000,00

39.429,40

98,6

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

40.000,00

39.429,40

98,6

6.500,00

9.000,00

9.000,00

100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
06431 OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti
10401 Spodbujanje zaposlovanja
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

11414 Program vinsko turističnih cest (VTC)
420800 Študija o izvedljivosti projekta

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
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
420299 Nakup druge opreme in napeljav

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov dop.dej.na kmetiji
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029003 Zemljiške operacije
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
402099 Drugi splošni material in storitve

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

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

431.581,98

99,1

1.939,80 100,0

3.953,65 100,0

6.500,00

9.000,00

9.000,00

100,0

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

27.524,00

54.113,74

53.703,99

99,2

3.400,00

3.341,57

3.341,57

100,0

3.400,00

3.341,57

3.341,57

100,0

6.124,00

6.124,00

6.113,09

99,8

6.124,00

6.124,00

6.113,09

99,8

5.000,00

31.648,17

31.564,02

99,7

0,00
5.000,00

4.229,91
27.418,26

4.229,91
27.334,11

100,0
99,7

8.000,00

8.000,00

7.685,31

96,1

8.000,00

8.000,00

7.685,31

96,1

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,0

300,00

256,00

256,00

100,0

300,00

256,00

256,00

100,0

300,00

256,00

256,00

100,0

18.000,00

21.005,72

21.005,72

100,0

18.000,00

21.005,72

21.005,72

100,0

18.000,00

21.005,72

21.005,72

100,0

18.000,00

21.005,72

21.005,72

100,0
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12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
12401 Študije na področju obnovljivih virov energije
420401 Novogradnje
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

22.000,00

36.765,58

36.698,57

99,8

22.000,00

36.765,58

36.698,57

99,8

22.000,00

36.765,58

36.698,57

99,8

22.000,00

36.765,58

36.698,57

99,8

15.000,00

27.822,98

27.762,07

99,8

7.000,00

8.942,60

8.936,50

99,9

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

1302

Cestni promet in infrastruktura

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

0,00

15.520,21

14.935,80

96,2

218.452,00

232.088,12

231.226,23

99,6

101.889,00

104.674,13

104.674,13

100,0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

101.889,00

104.674,13

104.674,13

100,0

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

65.000,00

67.785,13

67.785,13

100,0

0,00
63.000,00

300,00
65.485,13

300,00
65.485,13

100,0
100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

36.889,00

36.889,00

36.889,00

100,0

36.889,00

36.889,00

36.889,00

100,0

116.563,00

127.413,99

126.552,10

99,3

116.563,00

127.413,99

126.552,10

99,3

116.563,00

127.413,99

126.552,10

99,3

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

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

402999 Drugi operativni odhodki
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14406 Delovanje RRA
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

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

1.632,00

2.400,96

2.400,96

100,0

13.027,00
61.204,00

13.008,55
61.204,00

12.937,66
60.413,00

99,5
98,7

32.000,00

32.000,00

32.000,00

100,0

8.700,00

18.800,48

18.800,48

100,0

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

Stran 17 od 39

A. Bilanca odhodkov
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003 Štipendije
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
411799 Druge štipendije

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

49.600,00

20.932,82

19.432,82

92,8

Stran 18 od 39

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

KS BLANCA

62.963,00

62.963,00

60.010,67

95,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

16.402,00

12.712,87

9.766,95

76,8

0603

Dejavnost občinske uprave

16.402,00

12.712,87

9.766,95

76,8

12.702,00

10.212,87

9.343,71

91,5

6.180,00

6.179,99

6.071,90

98,3

5.500,00
680,00

5.489,99
690,00

5.382,17
689,73

98,0
100,0

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60002 Pisarniški material - KS Blanca

1.000,00

142,05

142,05

100,0

402000 Pisarniški material in storitve

1.000,00

142,05

142,05

100,0

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

560,00

459,66

154,65

33,6

560,00

459,66

154,65

33,6

2.562,00

1.972,35

1.915,34

97,1

0,00
2.160,00

1.391,50
100,00

1.385,79
87,52

99,6
87,5

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

111,19

74,1

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

252,00

330,85

330,84

100,0

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

2.400,00

1.458,82

1.059,77

72,7

402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.200,00
0,00

729,00
9,99

628,82
8,67

86,3
86,8

402999 Drugi operativni odhodki

1.200,00

719,83

422,28

58,7

3.700,00

2.500,00

423,24

16,9

3.700,00

2.500,00

423,24

16,9

1.200,00
2.500,00

0,00
2.500,00

0,00
423,24

--16,9

40.161,00

45.210,13

40.161,00

45.210,13

45.210,08

100,0

6.161,00

9.256,01

9.256,01

100,0

6.161,00

9.256,01

9.256,01

100,0

6.161,00

9.256,01

9.256,01

100,0

34.000,00

35.954,12

35.954,07

100,0

34.000,00

35.954,12

35.954,07

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

12.000,00

21.500,00

21.499,96

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

22.000,00

14.454,12

14.454,11

100,0

600,00

0,00

0,00

---

600,00

0,00

0,00

---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem
420202 Nakup strojne računalniške opreme
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14000 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA
402999 Drugi operativni odhodki

45.210,08 100,0

600,00

0,00

0,00

---

600,00

0,00

0,00

---

600,00

0,00

0,00

---

Stran 19 od 39

A. Bilanca odhodkov
5000 - KS BLANCA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca
402200 Električna energija
402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

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

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,8

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,8

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,8

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,8

520,00

400,56

394,20

98,4

1.350,00
1.830,00

844,76
2.454,68

844,76
2.454,68

100,0
100,0

2.100,00

1.340,00

2.100,00

1.340,00

1.340,00

100,0

2.100,00

1.340,00

1.340,00

100,0

2.100,00

1.340,00

1.340,00

100,0

2.100,00

1.340,00

1.340,00

100,0

1.340,00 100,0

Stran 20 od 39

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001

KS BOŠTANJ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60011 Pisarniški material-KS Boštanj
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60012 Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj
402402 Stroški prevoza v državi

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

199.881,00

224.947,00

223.088,41

99,2

26.300,00

21.475,78

21.414,98

99,7

26.300,00

21.475,78

21.414,98

99,7

24.700,00

21.475,78

21.414,98

99,7

3.500,00

2.144,63

2.083,91

97,2

500,00
100,00

262,80
16,70

242,00
16,70

92,1
100,0

2.000,00
900,00

1.031,21
833,92

1.031,21
794,00

100,0
95,2

3.500,00

1.810,58

1.810,58

100,0

3.500,00

1.810,58

1.810,58

100,0

4.500,00

2.706,01

2.706,01

100,0

402200 Električna energija

1.100,00

795,40

795,40

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.600,00
800,00

662,62
677,33

662,62
677,33

100,0
100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve

1.000,00

570,66

570,66

100,0

13.200,00

14.814,56

14.814,48

100,0

300,00

119,97

119,97

100,0

300,00
9.000,00

369,54
11.762,46

369,54
11.762,46

100,0
100,0

500,00

93,94

93,94

100,0

100,00
3.000,00

60,14
2.408,43

60,14
2.408,43

100,0
100,0

0,00

0,08

0,00

0,0

1.600,00

0,00

0,00

---

60016 Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj

1.600,00

0,00

0,00

---

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

1.600,00

0,00

0,00

---

84.381,00

104.695,04

103.723,19

99,1

84.381,00

104.695,04

103.723,19

99,1

21.331,00

22.438,82

21.522,82

95,9

21.331,00

22.438,82

21.522,82

95,9

1.331,00
20.000,00

0,00
22.438,82

0,00
21.522,82

--95,9

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev in drugih
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13017 CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE,
REKONSTRUKCIJE
420401 Novogradnje

61.050,00

82.256,22

82.200,37

99,9

61.050,00

82.256,22

82.200,37

99,9

61.050,00

82.256,22

82.200,37

99,9

2.000,00

0,00

0,00

---

2.000,00

0,00

0,00

---

2.000,00

0,00

0,00

---

Stran 21 od 39

A. Bilanca odhodkov
5001 - KS BOŠTANJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

54.200,00

66.320,91

65.662,11

99,0

54.200,00

66.320,91

65.662,11

99,0

43.000,00

53.428,57

53.428,57

100,0

43.000,00

53.428,57

53.428,57

100,0

100,00

0,00

0,00

---

9.000,00
300,00

11.291,05
354,30

11.291,05
354,30

100,0
100,0

1.500,00
20.000,00

1.926,36
29.824,54

1.926,36
29.824,54

100,0
100,0

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.200,00
100,00

1.374,11
0,00

1.374,11
0,00

100,0
---

402999 Drugi operativni odhodki
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.000,00
1.800,00

6.805,86
1.852,35

6.805,86
1.852,35

100,0
100,0

4.000,00

0,00

0,00

---

11.200,00

12.892,34

12.233,54

94,9

16039001 Oskrba z vodo
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16072 Urejanje pokopališč

11.200,00

12.892,34

12.233,54

94,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402200 Električna energija

100,00
1.600,00

0,00
1.551,71

0,00
1.551,71

--100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 Odvoz smeti

100,00
3.000,00

44,00
3.928,77

44,00
3.928,77

100,0
100,0

150,00
100,00

112,88
0,00

112,88
0,00

100,0
---

4.000,00
150,00

5.219,13
130,45

4.560,33
130,45

87,4
100,0

402206 Poštnina in kurirske storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

18039005 Drugi programi v kulturi
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

905,00

905,00

100,0

2.000,00

1.000,40

1.000,40

100,0

35.000,00

32.455,27

32.288,13

99,5

35.000,00

32.455,27

32.288,13

99,5

20.000,00

31.115,90

30.956,98

99,5

20.000,00

31.115,90

30.956,98

99,5

20.000,00

31.115,90

30.956,98

99,5

15.000,00

1.339,37

1.331,15

99,4

15.000,00

1.339,37

1.331,15

99,4

15.000,00
0,00

1.331,15
8,22

1.331,15
0,00

100,0
0,0

Stran 22 od 39

A. Bilanca odhodkov
5002 - KS KRMELJ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

KS KRMELJ

38.024,00

38.024,00

32.612,39

85,8

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

18.050,00

18.059,98

15.645,42

86,6

0603

Dejavnost občinske uprave

18.050,00

18.059,98

15.645,42

86,6

17.650,00

17.659,98

15.645,42

88,6

2.490,00

2.343,29

2.085,95

89,0

450,00
40,00

343,31
39,98

343,31
23,37

100,0
58,5

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

2.000,00

1.960,00

1.719,27

87,7

3.000,00

3.000,00

1.980,91

66,0

3.000,00

3.000,00

1.980,91

66,0

3.350,00

3.463,93

3.325,18

96,0

1.600,00
350,00

1.651,87
387,74

1.651,87
387,74

100,0
100,0

700,00
700,00

724,32
700,00

724,32
561,25

100,0
80,2

8.810,00

8.852,76

8.253,38

93,2

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

400,00
7.080,00

400,00
7.080,00

294,48
6.853,55

73,6
96,8

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

1.200,00
40,00

1.200,00
32,76

965,69
9,72

80,5
29,7

90,00

140,00

129,94

92,8

400,00

400,00

0,00

0,0

400,00

400,00

0,00

0,0

400,00

400,00

0,00

0,0

7.800,00

7.139,97

6.647,75

93,1

7.800,00

7.139,97

6.647,75

93,1

5.800,00

6.647,75

6.647,75

100,0

5.800,00

6.647,75

6.647,75

100,0

5.800,00

6.647,75

6.647,75

100,0

2.000,00

492,22

0,00

0,0

2.000,00

492,22

0,00

0,0

2.000,00

492,22

0,00

0,0

6.150,00

6.596,83

5.222,75

79,2

6.150,00

6.596,83

5.222,75

79,2

6.150,00

6.596,83

5.222,75

79,2

6.150,00

6.596,83

5.222,75

79,2

400,00
270,00

400,00
716,83

357,65
586,38

89,4
81,8

402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.480,00
1.000,00

2.480,00
810,50

1.872,06
217,16

75,5
26,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000,00

2.189,50

2.189,50

100,0

402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
60025 Upravljanje z premoženjem - KS Krmelj
420202 Nakup strojne računalniške opreme

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13022 Novogradnje cest-KS KS Krmelj
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
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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
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

6.024,00

6.227,22

5.096,47

81,8

5.524,00

5.513,99

4.383,26

79,5

1.800,00

1.790,00

1.790,00

100,0

1.800,00

1.790,00

1.790,00

100,0

1.800,00

1.790,00

1.790,00

100,0

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,6

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,6

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,6

500,00

713,23

713,21

100,0

500,00

713,23

713,21

100,0

500,00

713,23

713,21

100,0

500,00

713,23

713,21

100,0

Stran 24 od 39

A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003

KS LOKA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

115.778,00

115.778,00

115.400,94

99,7

24.300,00

24.563,87

24.322,77

99,0

24.300,00

24.563,87

24.322,77

99,0

23.800,00

24.563,87

24.322,77

99,0

60030 Pisarniški material-KS Loka

3.200,00

3.428,09

3.428,09

100,0

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

1.200,00
0,00

1.544,71
665,00

1.544,71
665,00

100,0
100,0

402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 Odvoz smeti
402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402299 Druge storitve komunikacij in komunale

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
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
402007 Računalniške storitve

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.000,00

1.218,38

1.218,38

100,0

7.500,00

10.742,93

10.592,20

98,6

5.000,00

4.255,27

4.104,54

96,5

0,00
500,00

156,24
0,00

156,24
0,00

100,0
---

1.000,00
1.000,00

853,10
5.478,32

853,10
5.478,32

100,0
100,0

13.100,00

10.392,85

10.302,48

99,1

11.000,00
100,00

9.545,76
14,08

9.545,76
14,03

100,0
99,6

2.000,00

833,01

742,69

89,2

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

57.929,00

50.095,10

50.046,26

99,9

57.929,00

50.095,10

50.046,26

99,9

31.292,00

23.458,10

23.424,03

99,9

31.292,00

23.458,10

23.424,03

99,9

31.292,00

23.458,10

23.424,03

99,9

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

25.637,00

26.637,00

26.622,23

99,9

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

25.637,00

26.637,00

26.622,23

99,9

25.637,00

26.637,00

26.622,23

99,9

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

1.000,00

0,00

0,00

---

30.549,00

32.093,53

32.008,37

99,7

30.549,00

32.093,53

32.008,37

99,7

15.700,00

16.234,24

16.234,24

100,0

15.700,00

16.234,24

16.234,24

100,0

700,00

628,34

628,34

100,0

15.000,00

15.605,90

15.605,90

100,0

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13031 Cestna razsvetljava-KS Loka
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov
5003 - KS LOKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa
18031 Šport in prostočasne aktivnosti
420401 Novogradnje

PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

14.849,00

15.859,29

15.774,13

99,5

14.849,00

15.859,29

15.774,13

99,5

1.500,00
200,00

1.428,53
17,47

1.367,86
17,38

95,8
99,5

2.500,00
10.649,00

1.972,03
3.101,95

1.972,03
3.101,95

100,0
100,0

0,00

9.339,31

9.314,91

99,7

3.000,00

9.025,50

3.000,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.000,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.000,00

2.800,00

2.800,00

100,0

3.000,00

2.800,00

2.800,00

100,0

0,00

6.225,50

6.223,54

100,0

0,00

6.225,50

6.223,54

100,0

0,00

6.225,50

6.223,54

100,0

0,00

6.225,50

6.223,54

100,0

9.023,54 100,0
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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
60040 Administracija - KS Primož
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60042 Drugi operativni odhodki-KS Primož
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

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

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16040 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

26.629,00

26.629,00

14.759,26

55,4

5.650,00

7.350,00

5.495,80

74,8

5.650,00

7.350,00

5.495,80

74,8

5.650,00

7.350,00

5.495,80

74,8

1.950,00

1.758,28

211,83

12,1

150,00
1.000,00

150,00
1.000,00

0,00
0,00

0,0
0,0

800,00

608,28

211,83

34,8

2.500,00

4.224,80

3.936,05

93,2

2.500,00

4.200,00

3.911,25

93,1

0,00

24,80

24,80

100,0

1.200,00

1.366,92

1.347,92

98,6

1.200,00

1.366,92

1.347,92

98,6

16.979,00

12.859,67

3.944,13

30,7

16.979,00

12.859,67

3.944,13

30,7

9.000,00

4.880,67

3.344,13

68,5

9.000,00

4.880,67

3.344,13

68,5

9.000,00

4.880,67

3.344,13

68,5

7.979,00

7.979,00

600,00

7,5

7.979,00

7.979,00

600,00

7,5

7.979,00

7.979,00

600,00

7,5

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

1.000,00

1.000,00

0,00

0,0

3.000,00

5.419,33

5.319,33

98,2

1.000,00

1.000,00

900,00

90,0

1.000,00

1.000,00

900,00

90,0

1.000,00

1.000,00

900,00

90,0

1.000,00

1.000,00

900,00

90,0

2.000,00

4.419,33

4.419,33

100,0

2.000,00

4.419,33

4.419,33

100,0

2.000,00

4.419,33

4.419,33

100,0

2.000,00

4.419,33

4.419,33

100,0
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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
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

60051 Pisarniški material - KS Sevnica
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco

60052 Stroški prevozov-KS Sevnica

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

191.370,00

191.370,00

191.352,08 100,0

11.730,00

9.449,74

9.433,02

99,8

11.730,00

9.449,74

9.433,02

99,8

11.330,00

9.449,74

9.433,02

99,8

5.600,00

5.548,00

5.546,71

100,0

0,00
5.600,00

4.025,24
1.522,76

4.024,67
1.522,04

100,0
100,0

1.700,00

1.697,78

1.697,77

100,0

100,00
100,00

108,30
0,00

108,29
0,00

100,0
---

1.500,00

1.589,48

1.589,48

100,0

1.200,00

0,00

0,00

---

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

500,00

0,00

0,00

---

402304 Pristojbine za registracijo vozil
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

200,00
500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-----

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica

1.850,00

1.199,00

1.184,48

98,8

402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

350,00
600,00

248,10
371,00

248,10
364,56

100,0
98,3

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

100,00
100,00

112,00
117,95

108,71
114,00

97,1
96,7

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
60056 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica
402007 Računalniške storitve

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

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

700,00

349,95

349,11

99,8

980,00

1.004,96

1.004,06

99,9

900,00

382,20

381,85

99,9

80,00

10,05

9,50

94,5

0,00

612,71

612,71

100,0

400,00

0,00

0,00

---

400,00

0,00

0,00

---

400,00

0,00

0,00

---

172.640,00

174.267,61

172.640,00

174.267,61

174.266,79

100,0

73.377,00

67.115,74

67.115,74

100,0

73.377,00

67.115,74

67.115,74

100,0

73.377,00

67.115,74

67.115,74

100,0

99.263,00

107.151,87

107.151,05

100,0

99.263,00

107.151,87

107.151,05

100,0

99.263,00

107.151,87

107.151,05

100,0

7.000,00

7.652,65

7.000,00

7.652,65

7.652,27

100,0

7.000,00

7.652,65

7.652,27

100,0

7.000,00

7.652,65

7.652,27

100,0

7.000,00

7.652,65

7.652,27

100,0

174.266,79 100,0

7.652,27 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5005 - KS SEVNICA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

KS STUDENEC

48.310,00

48.310,00

48.044,39

99,5

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

10.580,00

9.636,47

9.421,70

97,8

0603

Dejavnost občinske uprave

10.580,00

9.636,47

9.421,70

97,8

10.580,00

9.636,47

9.421,70

97,8

2.500,00

1.206,26

1.202,77

99,7

500,00
2.000,00

167,93
1.038,33

167,93
1.034,84

100,0
99,7

1.660,00

1.443,11

1.231,83

85,4

1.600,00
60,00

1.355,59
87,52

1.144,31
87,52

84,4
100,0

6.420,00

6.987,10

6.987,10

100,0

5.900,00
0,00

0,00
5.665,02

0,00
5.665,02

--100,0

20,00
500,00

7,16
1.314,92

7,16
1.314,92

100,0
100,0

28.430,00

25.371,50

28.430,00

25.371,50

25.371,50

100,0

7.000,00

5.387,66

5.387,66

100,0

7.000,00

5.387,66

5.387,66

100,0

7.000,00

5.387,66

5.387,66

100,0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

19.430,00

16.403,14

16.403,14

100,0

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec

19.430,00

16.403,14

16.403,14

100,0

19.430,00

16.403,14

16.403,14

100,0

0,00

2.891,40

2.891,40

100,0

13066 UREDITEV PARKIRIŠČ KS STUDENEC

0,00

2.891,40

2.891,40

100,0

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

2.891,40

2.891,40

100,0

2.000,00

689,30

689,30

100,0

2.000,00

689,30

689,30

100,0

2.000,00

689,30

689,30

100,0

3.800,00

3.385,94

3.335,10

98,5

3.800,00

3.385,94

3.335,10

98,5

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

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec
402901 Plačila avtorskih honorarjev
402902 Plačila po podjemnih pogodbah
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

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava
13063 Cestna razsvetljava-KS Studenec
420401 Novogradnje

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

25.371,50 100,0

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

3.300,00

3.385,94

3.335,10

98,5

3.300,00

3.385,94

3.335,10

98,5

402200 Električna energija
402204 Odvoz smeti

0,00
2.300,00

599,62
1.713,12

549,85
1.712,05

91,7
99,9

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

1.073,20

1.073,20

100,0

16060 Oskrba z vodo -KS Studenec
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec
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A. Bilanca odhodkov
5006 - KS STUDENEC

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

5.500,00

9.916,09

5.500,00

5.310,00

5.310,00

100,0

3.500,00

3.310,00

3.310,00

100,0

3.500,00

3.310,00

3.310,00

100,0

3.500,00

3.310,00

3.310,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,0

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

4.606,09

4.606,09

100,0

0,00

4.606,09

4.606,09

100,0

0,00

4.606,09

4.606,09

100,0

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

2.600,18

2.600,18

100,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

2.005,91

2.005,91

100,0

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

18039005 Drugi programi v kulturi
18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec

1805

v EUR

18059001 Programi športa
18062 PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC

9.916,09 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007

KS ŠENTJANŽ
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
60070 Administracija - KS Šentjanž
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

133.837,00

143.484,48

141.488,99

98,6

17.890,00

14.422,82

14.231,36

98,7

17.890,00

14.422,82

14.231,36

98,7

13.806,00

12.672,82

12.481,36

98,5

4.431,00

3.346,73

3.155,27

94,3

530,00
2.000,00

619,52
1.426,41

619,52
1.276,41

100,0
89,5

1.901,00

1.300,80

1.259,34

96,8

4.205,00

2.192,12

2.192,12

100,0

402200 Električna energija

2.000,00

1.010,11

1.010,11

100,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 Odvoz smeti

1.605,00
200,00

709,86
0,00

709,86
0,00

100,0
---

400,00

472,15

472,15

100,0

5.170,00

7.133,97

7.133,97

100,0

150,00

125,43

125,43

100,0

402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

5.000,00
20,00

7.000,92
7,62

7.000,92
7,62

100,0
100,0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave

4.084,00

1.750,00

1.750,00

100,0

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS
Šentjanž

4.084,00

1.750,00

1.750,00

100,0

4.084,00

1.750,00

1.750,00

100,0

90.331,00

114.038,65

112.982,43

99,1

90.331,00

114.038,65

112.982,43

99,1

67.000,00

62.627,48

62.627,48

100,0

67.000,00

62.627,48

62.627,48

100,0

67.000,00

62.627,48

62.627,48

100,0

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16070 Oskrba z vodo-KS Šentjanž
420401 Novogradnje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

23.331,00

51.411,17

50.354,95

98,0

23.331,00

51.411,17

50.354,95

98,0

23.331,00

51.411,17

50.354,95

98,0

13.116,00

6.161,36

13.116,00

6.161,36

6.161,36 100,0
6.161,36

100,0

1.416,00

0,00

0,00

---

1.416,00

0,00

0,00

---

1.416,00

0,00

0,00

---

11.700,00

6.161,36

6.161,36

100,0
100,0

11.700,00

6.161,36

6.161,36

402200 Električna energija

1.500,00

1.568,63

1.568,63

100,0

402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.600,00
350,00

2.861,82
185,79

2.861,82
185,79

100,0
100,0

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,00

1.488,40

1.488,40

100,0

250,00

56,72

56,72

100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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A. Bilanca odhodkov
5007 - KS ŠENTJANŽ

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

12.500,00

8.861,65

8.113,84

91,6

12.500,00

8.861,65

8.113,84

91,6

10.000,00

6.455,32

6.450,00

99,9

10.000,00

6.455,32

6.450,00

99,9

10.000,00

6.455,32

6.450,00

99,9

2.500,00

2.406,33

1.663,84

69,1

2.500,00

2.406,33

1.663,84

69,1

2.500,00

2.406,33

1.663,84

69,1
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008

KS TRŽIŠČE

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

119.232,00

130.629,45

129.923,99

99,5

14.200,00

12.019,25

11.790,98

98,1

14.200,00

12.019,25

11.790,98

98,1

06039001 Administracija občinske uprave

14.200,00

12.019,25

11.790,98

98,1

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

3.400,00

3.715,76

3.662,16

98,6

400,00
1.000,00

397,01
1.434,26

397,01
1.434,26

100,0
100,0

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

2.000,00

1.884,49

1.830,89

97,2

1.450,00

715,26

715,26

100,0

402200 Električna energija

800,00

195,34

195,34

100,0

402203 Voda in komunalne storitve
402204 Odvoz smeti

500,00
100,00

405,43
0,00

405,43
0,00

100,0
---

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

0,00
50,00

114,49
0,00

114,49
0,00

100,0
---

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

9.350,00

7.588,23

7.413,56

97,7

7.000,00
2.000,00

6.680,61
857,32

6.680,61
683,65

100,0
79,7

50,00
300,00

8,52
41,78

7,52
41,78

88,3
100,0

71.632,00

84.397,50

83.920,41

99,4

71.632,00

84.397,50

83.920,41

99,4

15.000,00

15.748,58

15.748,58

100,0

15.000,00

15.748,58

15.748,58

100,0

15.000,00

15.748,58

15.748,58

100,0

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

402902 Plačila po podjemnih pogodbah
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
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

13029003 Urejanje cestnega prometa

55.132,00

66.763,61

66.286,52

99,3

55.132,00

66.763,61

66.286,52

99,3

55.132,00

66.763,61

66.286,52

99,3

0,00

1.567,50

1.567,50

100,0

13083 Avtobusna postajališča

0,00

1.567,50

1.567,50

100,0

420401 Novogradnje

0,00

1.567,50

1.567,50

100,0

1.500,00

317,81

317,81

100,0

1.500,00

317,81

317,81

100,0

1.500,00

317,81

317,81

100,0

9.000,00

10.056,85

9.000,00

10.056,85

10.056,75

100,0

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

500,00

0,00

0,00

---

13029004 Cestna razsvetljava
13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16080 Oskrba z vodo-KS Tržišče
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

10.056,75 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5008 - KS TRŽIŠČE

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

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

8.500,00

10.056,85

10.056,75

100,0

8.500,00

10.056,85

10.056,75

100,0

402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

800,00
1.200,00

830,11
443,33

830,11
443,33

100,0
100,0

402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.500,00
2.000,00

4.938,95
3.844,46

4.938,85
3.844,46

100,0
100,0

24.400,00

24.155,85

24.400,00

24.155,85

24.155,85

100,0

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,0

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,0

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,0

400,00

0,00

0,00

---

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov

400,00

0,00

0,00

---

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

400,00

0,00

0,00

---

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

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

18039005 Drugi programi v kulturi

24.155,85 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

KS ZABUKOVJE

81.288,00

90.551,31

88.288,12

97,5

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

15.730,00

12.878,51

10.708,89

83,2

0603

Dejavnost občinske uprave

15.730,00

12.878,51

10.708,89

83,2

06039001 Administracija občinske uprave

12.730,00

10.878,51

8.711,89

80,1

60090 Administracija - KS Zabukovje

1.800,00

752,14

617,09

82,0

200,00
100,00

41,88
0,00

41,88
0,00

100,0
---

402000 Pisarniški material in storitve
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402010 Hrana, storitve menz in restavracij

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

1.500,00

710,26

575,21

81,0

5.600,00

4.719,55

2.703,85

57,3

402200 Električna energija

1.800,00

2.003,23

1.774,73

88,6

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

2.800,00
1.000,00

1.787,20
929,12

0,00
929,12

0,0
100,0

5.330,00

5.406,82

5.390,95

99,7

500,00
200,00

434,83
0,00

434,83
0,00

100,0
---

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402901 Plačila avtorskih honorarjev

400,00
3.200,00

535,77
0,00

535,77
0,00

100,0
---

402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov

0,00
1.000,00

3.599,88
812,92

3.599,88
812,92

100,0
100,0

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

30,00

23,42

7,55

32,2

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim
za delovanje občinske uprave
60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS
Zabukovje

3.000,00

2.000,00

1.997,00

99,9

3.000,00

2.000,00

1.997,00

99,9

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje
402099 Drugi splošni material in storitve
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

420202 Nakup strojne računalniške opreme

1.000,00

0,00

0,00

---

420204 Nakup drugega pohištva

2.000,00

2.000,00

1.997,00

99,9

55.858,00

69.365,67

55.858,00

69.365,67

69.363,10

100,0

19.000,00

11.573,30

11.573,30

100,0

19.000,00

11.573,30

11.573,30

100,0

19.000,00

11.573,30

11.573,30

100,0

29.858,00

50.492,37

50.491,80

100,0

29.858,00

50.492,37

50.491,80

100,0

29.858,00

50.492,37

50.491,80

100,0

7.000,00

7.300,00

7.298,00

100,0

7.000,00

7.300,00

7.298,00

100,0

7.000,00

7.300,00

7.298,00

100,0

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13029004 Cestna razsvetljava
13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE
REKONSTRUKCIJE
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

69.363,10 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5009 - KS ZABUKOVJE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

5.700,00

5.007,13

4.916,13

98,2

5.700,00

5.007,13

4.916,13

98,2

5.700,00

5.007,13

4.916,13

98,2

5.700,00

5.007,13

4.916,13

98,2

500,00

270,56

269,56

99,6

402204 Odvoz smeti
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.200,00
2.000,00

1.695,49
2.841,08

1.605,49
2.841,08

94,7
100,0

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

200,00

200,00

100,0

4.000,00

3.300,00

4.000,00

3.300,00

3.300,00

100,0

4.000,00

3.300,00

3.300,00

100,0

4.000,00

3.300,00

3.300,00

100,0

4.000,00

3.300,00

3.300,00

100,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
402200 Električna energija

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

3.300,00 100,0
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A. Bilanca odhodkov
5010 - KS DOLNJE BREZOVO

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5010

KS DOLNJE BREZOVO
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

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

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

4.605,00

4.605,00

1.131,03

24,6

580,00

580,00

296,55

51,1

580,00

580,00

296,55

51,1

580,00

580,00

296,55

51,1

100,00

100,00

0,00

0,0

100,00

100,00

0,00

0,0

480,00

480,00

296,55

61,8

402009 Izdatki za reprezentanco

150,00

450,00

296,40

65,9

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

30,00
300,00

30,00
0,00

0,15
0,00

0,5
---

3.000,00

3.000,00

834,48

27,8

3.000,00

3.000,00

834,48

27,8

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

13029004 Cestna razsvetljava
13096 CESTNA RAZSVETLJAVA - KS DOLNJE BREZOVO
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

3.000,00

2.165,52

0,00

0,0

3.000,00

2.165,52

0,00

0,0

3.000,00

2.165,52

0,00

0,0

0,00

834,48

834,48

100,0

0,00

834,48

834,48

100,0

0,00

834,48

834,48

100,0

1.025,00

1.025,00

0,00

0,0

1.025,00

1.025,00

0,00

0,0

1.025,00

1.025,00

0,00

0,0

1.025,00

1.025,00

0,00

0,0

1.025,00

1.025,00

0,00

0,0

Stran 38 od 39

C. Račun financiranja
4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002

v EUR
PRORAČUN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI Indeks
RAČUN
2015
(4)=

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

ODDELEK ZA FINANCE

975.435,00

978.209,92

978.209,80 100,0

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

975.435,00

978.209,92

978.209,80 100,0

2201

Servisiranje javnega dolga

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,0

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje
22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti
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4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – REALIZACIJA 2015

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
LOKALNA SAMOUPRAVA

4001
06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB110-07-0007

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

01.01.2007 - 31.12.2021

86.642,00

VELJAVNI
2015
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

64.700,00
64.700,00

115.436,15
115.436,15

114.754,21
114.754,21

177,36
177,36

99,41
99,41

64.700,00

115.436,15

114.754,21

177,36

99,41

64.700,00

115.436,15

114.754,21

177,36

99,41

4.000,00

11.095,46

11.095,36

277,38

100,00

OB110-07-0008

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

01.01.2007 - 31.12.2021

53.462,00

2.000,00

1.375,00

1.374,02

68,70

99,93

OB110-07-0009

NAKUP RAČUNALNIKOV

01.01.2007 - 31.12.2020

148.261,00

5.000,00

19.902,51

19.902,51

398,05

100,00

OB110-08-0025

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

-

0,00

647,00

647,00

0,00

100,00

OB110-09-0010

INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

01.01.2009 - 31.12.2020

298.374,00

38.500,00

63.558,94

63.558,94

165,09

100,00
92,45

OB110-12-0024

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

01.01.2012 - 31.12.2021

3.827,00

200,00

1.020,00

943,00

471,50

OB110-13-0026

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

01.01.2013 - 31.12.2016

45.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-15-0012

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

01.01.2015 - 31.12.2021

29.000,00

0,00

1.813,00

1.218,81

0,00

67,23

OB110-15-0017

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

01.01.2015 - 31.12.2015

12.000,00

0,00

11.843,00

11.833,39

0,00

99,92

OB110-15-0025

NAKUP GASILNIH APARATOV

01.01.2015 - 31.12.2015

488,00

0,00

488,24

488,24

0,00

100,00

OB110-15-0030

OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA

01.01.2015 - 31.12.2018

33.693,00

0,00

3.693,00

3.692,94

0,00

100,00

1.704.930,00
39.100,00

1.886.029,69
44.239,78

1.759.536,61
44.239,78

103,20
113,15

93,29
100,00

39.100,00

44.239,78

44.239,78

113,15

100,00

11.500,00

11.473,04

11.473,04

99,77

100,00
100,00

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

4003
07
0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0011

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

01.01.2007 - 31.12.2022

167.210,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

OB110-11-0007

NAKUP OS ZA ZIR

01.01.2012 - 31.12.2020

8.011,00

1.000,00

973,04

973,04

97,30

100,00

27.600,00

32.766,74

32.766,74

118,72

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002
OB110-07-0012

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

01.01.2007 - 31.12.2022

417.705,00

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11
1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
OB110-07-0013

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0054

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

01.01.2007 - 31.12.2021

716.131,00

27.600,00

32.766,74

32.766,74

118,72

100,00

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

604.814,00

647.913,03

576.680,00

95,35

89,01

599.814,00

638.439,17

567.206,80

94,56

88,84

524.814,00

549.047,16

478.242,59

91,13

87,10

10.887,52

20,34

80,16

01.01.2015 - 31.12.2019

206.069,00

53.527,00

13.581,57

OB110-07-0056

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

01.01.2007 - 31.12.2021

1.660.216,00

140.000,00

277.767,86

277.767,86

198,41

100,00

OB110-07-0057

PROMETNA SIGNALIZACIJA

01.01.2007 - 31.12.2021

465.135,00

30.000,00

37.742,28

37.742,27

125,81

100,00

OB110-07-0060

INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST

01.01.2007 - 31.12.2021

208.415,00

2.787,00

4.865,02

4.865,02

174,56

100,00

OB110-08-0083

UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV

01.01.2015 - 31.12.2022

190.000,00

10.000,00

2.713,63

2.713,63

27,14

100,00

Stran 1 od 10

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

OB110-09-0034

PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

OB110-13-0028

PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

01.01.2014 - 31.12.2014

OB110-13-0039

HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE

01.01.2014 - 31.12.2014

OB110-14-0016

UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE

OB110-14-0027

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA

01.01.2016 - 31.12.2017

OB110-14-0028

PLOČNIK ROVIŠČE

01.01.2015 - 31.12.2019

OB110-14-0029

MOSTOVI NA SEVNIČNI

01.01.2015 - 31.12.2019

OB110-14-0030

PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

01.01.2015 - 31.12.2019

01.01.2016 - 31.12.2018

01.01.2014 - 31.12.2019

VELJAVNI
2015
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

50.000,00

2.928,00

732,00

1,46

25,00

9.694,54

0,00

2.031,30

2.031,30

0,00

100,00

29.000,00

0,00

2.379,00

2.379,00

0,00

100,00

20.300,00

20.300,00

20.288,60

99,94

99,94

86.118,00

73.200,00

69.738,50

17.481,99

23,88

25,07

151.403,00

10.000,00

8.860,79

6.079,87

60,80

68,62

240.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

10.000,00

11.139,21

2.806,00

28,06

25,19

95.732,00

165.620,00

OB110-14-0031

UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK

01.01.2015 - 31.12.2017

95.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-14-0032

PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ

01.01.2016 - 31.12.2016

25.400,00

50.000,00

95.000,00

92.467,53

184,94

97,33

25.000,00

33.460,54

33.065,50

132,26

98,82

OB110-07-0062

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

01.01.2007 - 31.12.2022

152.668,00

16.000,00

22.766,97

22.766,97

142,29

100,00
100,00

Urejanje cestnega prometa

13029003

OB110-13-0009

INV. VZDR.POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME

01.01.2013 - 31.12.2014

10.200,00

0,00

252,10

252,10

0,00

OB110-14-0033

PARKOMAT

01.01.2015 - 31.12.2018

14.500,00

6.500,00

7.279,23

6.884,19

105,91

94,57

OB110-14-0034

POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

01.01.2016 - 31.12.2018

6.500,00

2.500,00

3.162,24

3.162,24

126,49

100,00

50.000,00

55.931,47

55.898,71

111,80

99,94

OB110-07-0063

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

01.01.2007 - 31.12.2022

473.199,00

50.000,00

55.931,47

55.898,71

111,80

99,94

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

623.233,00

643.087,38

615.672,08

98,79

95,74

623.233,00

643.087,38

615.672,08

98,79

95,74

55.000,00

70.656,96

70.540,45

128,26

99,84

Cestna razsvetljava

13029004

1306

Telekomunikacije in pošta

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB110-13-0051

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

01.01.2014 - 31.12.2020

50.151,00

OB110-12-0068

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

01.01.2013 - 31.12.2022

216.008,00

20.000,00

2.720,35

2.639,07

13,20

97,01

OB110-14-0035

CEROD II.

01.01.2015 - 31.12.2018

300.000,00

30.000,00

21.893,61

21.879,88

72,93

99,94

OB110-14-0036

ZBIRNI CENTER SEVNICA

01.01.2015 - 31.12.2020

65.000,00

5.000,00

15.000,00

14.978,50

299,57

99,86

OB110-15-0029

NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV

01.01.2015 - 31.12.2019

61.043,00

0,00

31.043,00

31.043,00

0,00

100,00

568.233,00

572.430,42

545.131,63

95,93

95,23

OB110-07-0374

SČN DOLNJE BREZOVO

01.01.2013 - 31.12.2016

196.308,00

3.231,00

3.231,00

949,40

29,38

29,38

OB110-08-0090

SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU

01.01.2012 - 31.12.2016

1.795.177,00

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

OB110-09-0046

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

01.01.2010 - 31.12.2021

2.382.801,00

233.743,00

232.629,29

232.629,29

99,52

100,00

Ravnanje z odpadno vodo

15029002

OB110-10-0054

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

01.01.2012 - 31.12.2020

370.567,00

40.000,00

63.616,87

63.616,87

159,04

100,00

OB110-11-0017

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

01.01.2011 - 31.12.2021

2.108.749,00

212.358,00

193.015,22

177.782,06

83,72

92,11

OB110-11-0027

KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

01.01.2014 - 01.01.2019

940.520,00

16.120,00

5.079,00

0,00

0,00

0,00

OB110-12-0019

INVESTICIJSKI NADZOR

2.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-12-0073

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,66

96,66

01.01.2012 - 31.12.2021
01.01.2013 - 31.12.2020

Stran 2 od 10

69.399,60
81.250,00

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

OB110-14-0009

SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU

OB110-14-0037

KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

OB110-14-0038

KANALIZACIJA IN ČN LOKA

01.01.2015 - 31.12.2019

OB110-14-0039

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

01.01.2015 - 31.12.2021

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074

URBANIZEM

OB110-13-0057

OPN OBČINE SEVNICA

01.01.2014 - 31.12.2020
01.01.2015 - 31.12.2019

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

0,00

527,04

527,04

0,00

10.000,00

3.654,00

3.215,55

32,16

88,00

950.000,00

10.000,00

2.340,00

1.918,03

19,18

81,97

108.613,00

30.000,00

54.828,00

54.827,00

182,76

100,00

399.331,00

511.500,90

483.656,15

121,12

94,56

82.133,00

82.133,00

54.288,76

66,10

66,10

20.000,00

16.510,00

16.183,20

80,92

98,02

16.510,00

16.183,20

80,92

98,02

49.151,51
950.000,00

100,00

01.01.2007 - 31.12.2021

308.625,00

20.000,00
62.133,00

65.623,00

38.105,56

61,33

58,07

01.01.2014 - 31.12.2018

130.000,00

30.000,00

30.000,00

29.913,68

99,71

99,71

Prostorsko načrtovanje

16029003

VELJAVNI
2015
8

OB110-13-0058

OPPN SLOMŠKOV DOM

01.01.2014 - 31.12.2017

48.178,00

10.478,00

11.429,60

2.513,20

23,99

21,99

OB110-13-0059

OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ

01.01.2014 - 31.12.2016

60.169,00

21.655,00

24.193,40

5.678,68

26,22

23,47

235.998,00

318.957,83

318.957,83

135,15

100,00

235.998,00

318.957,83

318.957,83

135,15

100,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.804,53

241,61

100,00

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
OB110-07-0091

KOMUNALA - GRADBENI NADZOR

OB110-10-0055

RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

01.01.2011 - 31.12.2021

632.335,00

50.000,00

120.804,53

OB110-11-0021

CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

01.01.2011 - 31.12.2022

2.347.033,00

124.838,00

107.293,53

107.293,53

85,95

100,00
100,00

01.01.2007 - 31.12.2021

118.278,00

OB110-12-0079

NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA

01.01.2013 - 31.12.2020

56.000,00

6.000,00

2.999,99

2.999,99

50,00

OB110-13-0060

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

01.01.2014 - 31.12.2021

65.810,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-14-0040

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

01.01.2015 - 31.12.2021

409.160,00

49.160,00

87.859,78

87.859,78

178,72

100,00

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

100,00

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

100,00

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

100,00

74.700,00

104.105,11

104.104,60

139,36

100,00

24.700,00

13.047,11

13.047,11

52,82

100,00

0,00

0,00

0,00
100,00

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju
OB110-14-0041

PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

01.01.2016 - 31.12.2016

6.500,00

OB110-13-0064

PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA

01.01.2014 - 31.12.2016

34.200,00

9.700,00

0,00

OB110-14-0042

RUŠITEV OBJEKTOV

01.01.2015 - 31.12.2018

52.000,00

15.000,00

13.047,11

13.047,11

86,98

50.000,00

91.058,00

91.057,49

182,11

100,00

50.000,00

91.058,00

91.057,49

182,11

100,00

4.084.767,00
0,00

4.034.150,19
5.124,00

3.316.026,71
5.124,00

81,18
0,00

82,20
100,00
100,00

Nakup zemljišč

16069002
OB110-12-0083

NAKUP ZEMLJIŠČ

01.01.2013 - 31.12.2019

953.300,00

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENO VARSTVO

4004
17
1702

Primarno zdravstvo

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

100,00

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

100,00

101.500,00

120.640,26

96.009,25

94,59

79,58

OB110-15-0028

18

GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.

01.01.2015 - 31.12.2015

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Stran 3 od 10

5.124,00

PU

PK

NRP

1

2

3

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi
OB110-07-0116

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

01.01.2007 - 31.12.2018

66.684,00

VELJAVNI
2015
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57
97,57

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57

96.500,00

112.883,27

88.440,37

91,65

78,35

96.500,00

112.883,27

88.440,37

91,65

78,35

OB110-14-0010

ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI

01.01.2014 - 31.12.2015

84.500,00

41.500,00

41.237,58

17.275,20

41,63

41,89

OB110-14-0018

NAKUP FITNES NAPRAV

01.01.2014 - 31.12.2021

41.044,40

5.000,00

10.818,07

10.587,10

211,74

97,86
99,46

OB110-14-0025

SANACIJA BAZENA

01.01.2015 - 31.12.2018

163.000,00

43.000,00

43.000,00

42.767,37

99,46

OB110-14-0026

SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI

01.01.2015 - 31.12.2015

7.000,00

7.000,00

7.262,42

7.261,35

103,73

99,99

OB110-15-0016

IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI

01.01.2015 - 31.12.2015

10.565,20

0,00

10.565,20

10.549,35

0,00

99,85

3.983.267,00

3.908.385,93

3.214.893,46

80,71

82,26

10.000,00

28.868,67

27.105,62

271,06

93,89

10.000,00

28.868,67

27.105,62

271,06

93,89

10.000,00

28.868,67

27.105,62

271,06

93,89

3.973.267,00

3.879.517,26

3.187.787,84

80,23

82,17

3.968.267,00

3.871.517,26

3.179.787,84

80,13

82,13

1.826.200,00

1.821.838,70

99,83

99,76
98,89

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci
OB110-07-0124

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

01.01.2007 - 31.12.2020

299.688,00

NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

01.01.2013 - 31.12.2018

5.554.741,20

1.825.027,00

OB110-10-0023

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

01.01.2010 - 31.12.2020

1.277.711,52

150.000,00

248.621,32

245.849,49

163,90

OB110-12-0036

ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

332.368,00

143.295,99

142.097,39

42,75

99,16

OB110-13-0001

ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

01.01.2015 - 31.12.2015

601.974,00

601.974,00

532.807,01

461.865,38

76,73

86,69

OB110-13-0003

ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

01.01.2015 - 31.12.2015

356.681,00

356.681,00

290.071,17

247.355,17

69,35

85,27
69,96

OB110-08-0026

01.01.2015 - 31.12.2015

332.368,00

OB110-13-0004

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

01.01.2015 - 31.12.2015

58.931,00

58.931,00

68.979,68

48.256,60

81,89

OB110-13-0005

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC

01.01.2014 - 31.12.2015

165.547,00

2.983,00

2.483,00

2.480,26

83,15

99,89

OB110-14-0021

TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

01.01.2015 - 31.12.2016

1.313.156,00

561.271,00

658.487,24

110.095,33

19,62

16,72

KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

01.01.2015 - 31.12.2015

79.032,00

79.032,00

100.571,85

99.949,52

126,47

99,38

5.000,00

8.000,00

8.000,00

160,00

100,00

OB110-14-0043

Glasbeno šolstvo

19039002
OB110-07-0135

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

01.01.2007 - 31.12.2020

103.375,00

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4005
10
1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti
OB110-07-0299

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB110-07-0304

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

01.01.2007 - 31.12.2020

01.01.2007 - 31.12.2020

Stran 4 od 10

844.728,00

105.278,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

160,00

100,00

176.200,00
15.000,00

216.423,10
3.953,65

215.386,65
3.953,65

122,24
26,36

99,52
100,00

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

65.500,00

89.418,26

88.448,82

135,04

98,92

65.500,00

89.418,26

88.448,82

135,04

98,92

47.500,00

49.000,00

48.429,40

101,96

98,84

6.500,00

9.000,00

9.000,00

138,46

100,00

PU

PK

NRP

1

2

3

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

OB110-11-0025

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

OB110-13-0011

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV

01.01.2009 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2016

344.988,00
7.787,00

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002
OB110-07-0306

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

OB110-07-0307

NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

01.01.2007 - 31.12.2020

OB110-07-0394

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

01.01.2008 - 31.12.2020

OB110-14-0023

TRŽNICA SEVNICA

01.01.2015 - 31.12.2018

670.977,00

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN

1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB110-14-0011

KABLIRANJE ARŠKO POLJE

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

01.01.2007 - 31.12.2020

01.01.2014 - 31.12.2015

VELJAVNI
2015
8

39.429,40

98,57

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

40.418,26

40.019,42

222,33

99,01

2.000,00

1.987,50

99,38

99,38

83.842,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

89.000,00

6.000,00

6.000,00

5.697,81

94,96

94,96

5.000,00

27.418,26

27.334,11

546,68

99,69

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

73.700,00

86.285,61

86.285,61

117,08

100,00

65.000,00

67.485,13

67.485,13

103,82

100,00

65.000,00

67.485,13

67.485,13

103,82

100,00

15.000,00

10.344,88

10.344,88

68,97

100,00

55.140,25

128,23

100,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

OB110-09-0020

01.01.2009 - 31.12.2020

382.516,00

43.000,00

55.140,25

OB110-09-0059

PODJETNIŠKI INKUBATOR

01.01.2010 - 31.12.2020

91.000,00

5.000,00

0,00

OB110-13-0096

ZA POSAVSKI GOZD IN LES

01.01.2014 - 31.12.2016

22.500,00

203.346,00

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB110-14-0044

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

01.01.2015 - 31.12.2022

135.100,00

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5000
06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave

98,57

2.000,00

122.060,00

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

14039002

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

40.000,00

OB110-06-0007

01.01.2007 - 31.12.2020

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

40.000,00

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

1403

5001

Opis

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

8.700,00

18.800,48

18.800,48

216,10

100,00

8.700,00

18.800,48

18.800,48

216,10

100,00

8.700,00

18.800,48

18.800,48

216,10

100,00

37.700,00
3.700,00

38.454,11
2.500,00

36.377,31
423,24

96,49
11,44

94,60
16,93

3.700,00

2.500,00

423,24

11,44

16,93

3.700,00

2.500,00

423,24

11,44

16,93

OB110-08-0030

INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

01.01.2009 - 31.12.2016

19.889,00

2.500,00

2.500,00

423,24

16,93

16,93

OB110-13-0066

NAKUP RAČUNALNIKA

01.01.2014 - 31.12.2016

1.549,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.000,00

35.954,11

35.954,07

105,75

100,00

34.000,00

35.954,11

35.954,07

105,75

100,00

34.000,00

35.954,11

35.954,07

105,75

100,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0136

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

01.01.2007 - 31.12.2016

51.904,00

22.000,00

14.454,11

14.454,11

65,70

100,00

OB110-13-0067

ASFALTACIJA JP

01.01.2015 - 31.12.2016

37.978,89

12.000,00

21.500,00

21.499,96

179,17

100,00

69.050,00

84.169,84

84.105,77

121,80

99,92

KS BOŠTANJ

Stran 5 od 10

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-12-0041

JP V KS BOŠTANJ

OB110-12-0044

JR BOŠTANJ

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
OB110-14-0004

OBNOVA VODOVODNE POVEZAVE JABLANICA-BREZOVEC

63.050,00

82.256,22

82.200,37

130,37

99,93

63.050,00

82.256,22

82.200,37

130,37

99,93

61.050,00

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93

61.050,00
2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2013 - 31.12.2016

11.742,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

1.905,40

1.905,40

31,76

100,00

6.000,00

1.905,40

1.905,40

31,76

100,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2014 - 31.12.2015

13.962,00

2.000,00

1.905,40

1.905,40

95,27

100,00

1.905,40

95,27

100,00

2.000,00

1.905,40

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

1803

Programi v kulturi

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

18039005

Drugi programi v kulturi

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

8.624,00
400,00

7.518,94
400,00

5.495,97
0,00

63,73
0,00

73,10
0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

OB110-12-0089

OB110-15-0021

OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

177.604,06

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

01.01.2013 - 31.12.2016

Cestna razsvetljava

13029004

VELJAVNI
2015
8

OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG

01.01.2013 - 31.12.2016

01.01.2016 - 01.01.2016

59.659,00

9.050,00

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5002
06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB110-12-0046

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-12-0045

PLOČNIKI IN JR GABRIJELE

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-14-0002

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi
OB110-07-0158

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ

01.01.2013 - 31.12.2015

01.01.2013 - 31.12.2014

01.01.2014 - 31.12.2015

01.01.2007 - 31.12.2016

Stran 6 od 10

1.100,00

1.736,00

5.172,00

52.173,63

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

4.224,00

4.437,22

3.306,47

78,28

74,52

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,64

69,64

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,64

69,64

1.363,00

2.566,09

2.494,44

183,01

97,21

PU

PK

NRP

1

2

3
OB110-08-0046

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa
OB110-09-0074

Opis

UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

13

KS LOKA
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5003

OB110-10-0037

UREJANJE JAVNIH POTI V KS

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

01.01.2010 - 31.12.2016

01.01.2011 - 31.12.2016

11.997,21

36.424,89

183.075,00

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

2.361,00

1.157,90

98,82

4,19

8,53

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

25.637,00

42.201,81

42.160,68

164,45

99,90

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

18059001

Programi športa

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

10.979,00

13.398,33

5.019,33

45,72

37,46

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

99.263,00

107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

99.263,00

107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

99.263,00

107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

OB110-15-0014

18

OB110-15-0015

INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA

01.01.2009 - 31.12.2016

VELJAVNI
2015
8

IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI

13

KS PRIMOŽ
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5004

OB110-07-0353

UREJANJE JAVNIH POTI

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
OB110-07-0282

GRADBENI MATERIAL

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa
OB110-13-0068

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

13

KS SEVNICA
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

5005

01.01.2015 - 31.12.2015

01.01.2015 - 31.12.2015

01.01.2009 - 31.12.2016

01.01.2007 - 31.12.2016

01.01.2014 - 31.12.2016

Stran 7 od 10

6.525,78

4.000,00

97.892,00

29.538,00

13.920,86

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029002

VELJAVNI
2015
8
107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

10.000,00

12.246,92

12.246,92

122,47

100,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.857,21

123,22

100,00

11.986,50

74,92

100,00

OB110-07-0182
OB110-12-0048

JP GRM-JALOVEC

OB110-12-0052

VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

01.01.2013 - 31.12.2016

38.000,00

8.000,00

9.857,21

OB110-13-0070

JP KANTUŽAR-BREĆKO

01.01.2014 - 31.12.2015

26.000,00

16.000,00

11.986,50

OB110-14-0024

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

01.01.2015 - 31.12.2016

109.263,00

13

KS STUDENEC
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5006

01.01.2013 - 31.12.2015

78.000,00
35.000,00

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

99.263,00

PLAZOVI - SANACIJA

01.01.2007 - 31.12.2016

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

49.263,00

73.061,24

73.060,42

148,31

100,00

23.930,00

23.989,75

23.989,75

100,25

100,00

21.430,00

19.983,84

19.983,84

93,25

100,00

21.430,00

19.983,84

19.983,84

93,25

100,00

19.430,00

16.403,14

16.403,14

84,42

100,00

OB110-07-0186

ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

01.01.2007 - 31.12.2016

95.172,00

4.018,00

10.243,38

10.243,38

254,94

100,00

OB110-13-0082

INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

01.01.2014 - 31.12.2016

18.034,82

15.412,00

6.159,76

6.159,76

39,97

100,00

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

Urejanje cestnega prometa

13029003
OB110-15-0018

UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC

01.01.2015 - 31.12.2015

2.900,00

Cestna razsvetljava

13029004

689,30

689,30

34,47

100,00

689,30

34,47

100,00

2.000,00

689,30

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16039001

Oskrba z vodo

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

4.005,91

4.005,91

200,30

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

0,00

2.005,91

2.005,91

0,00

100,00

0,00

2.005,91

2.005,91

0,00

100,00

0,00

2.005,91

2.005,91

0,00

100,00

28.831,00
4.084,00

53.161,17
1.750,00

52.104,95
1.750,00

180,73
42,85

98,01
100,00

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

OB110-13-0075

OB110-07-0194

JR STUDENEC

2.000,00

GRADBENI MATERIAL

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039005

Drugi programi v kulturi
OB110-07-0285

ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa
OB110-15-0013

NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS STUDENEC

01.01.2007 - 31.12.2016

01.01.2010 - 31.12.2016

01.01.2015 - 31.12.2015

15.000,00

7.000,00

36.425,00

2.005,91

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5007
06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB110-09-0079

13

01.01.2014 - 31.12.2016

INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

01.01.2010 - 31.12.2016

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

Stran 8 od 10

10.917,97

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

23.331,00

51.411,17

50.354,95

215,83

97,95

PU

PK

NRP

1

2

3

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

VELJAVNI
2015
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

23.331,00

51.411,17

50.354,95

215,83

23.331,00

51.411,17

50.354,95

215,83

97,95
97,95

45.155,31

297,04

97,71

OB110-07-0202

ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

01.01.2007 - 31.12.2016

386.523,32

15.202,00

46.211,53

OB110-07-0203

GRADBENI MATERIAL

01.01.2007 - 31.12.2016

50.833,64

8.129,00

5.199,64

5.199,64

63,96

100,00

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.132,00

68.331,11

67.854,02

123,08

99,30

55.132,00

68.331,11

67.854,02

123,08

99,30

55.132,00

68.331,11

67.854,02

123,08

99,30

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
OB110-13-0076

IZGRADNJA VODOVODA-KS ŠENTJANŽ

13

KS TRŽIŠČE
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5008

OB110-07-0208

POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

01.01.2014 - 31.12.2015

01.01.2007 - 31.12.2016

2.832,06

555.354,42

Urejanje cestnega prometa

13029003
OB110-15-0022

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE

01.01.2015 - 31.12.2015

2.306,00

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

5009
06
0603

Dejavnost občinske uprave

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

40.858,00
3.000,00

59.992,37
2.000,00

59.986,80
1.997,00

146,82
66,57

99,99
99,85

3.000,00

2.000,00

1.997,00

66,57

99,85
99,85

3.000,00

2.000,00

1.997,00

66,57

OB110-13-0069

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

01.01.2014 - 31.12.2016

2.300,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-14-0003

NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

01.01.2014 - 31.12.2015

3.200,00

2.000,00

2.000,00

1.997,00

99,85

99,85

36.858,00

57.792,37

57.789,80

156,79

100,00

36.858,00

57.792,37

57.789,80

156,79

100,00

29.858,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB110-07-0212

VZDRŽEVANJE JP

OB110-12-0054

JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

01.01.2007 - 31.12.2016

278.517,63

29.858,00
7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

01.01.2013 - 31.12.2015

14.000,00

7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

Cestna razsvetljava

13029004

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-12-0055

5010

Opis

MRLIŠKA VEŽICA

01.01.2013 - 31.12.2016

KS DOLNJE BREZOVO

Stran 9 od 10

18.000,00

PU

PK

NRP

1

2

3

Opis

Začetek-konec NRP

Okvirna vrednost

PLAN 2015

4

5

6

7

VELJAVNI
2015
8

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015
9

Indeks ZR / Indeks ZR/
PLAN
VELJ.
10
11

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

13029004

Cestna razsvetljava

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

6.430.601,00 6.751.242,91

5.890.784,29

91,61

87,25

OB110-15-0040

CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO

01.01.2015 - 31.12.2015

SKUPAJ

Stran 10 od 10

834,00

5. ANALITIČEN PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV POSAMEZNIH
NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Prih/O
PU
dh
1

2

PK

PP

NRP

Konto

3

4

5

6

Opis

PLAN 2015

7

8

PRIHODKI
.

9

10

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

16.983.009,00
16.983.009,00

17.731.954,30
17.731.954,30

17.408.464,84
17.182.452,93

12

102,51
101,17

98,18
96,90

16.983.009,00

17.731.954,30

15.985.168,11

94,12

90,15

DOLGOROčNI KREDIT

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

100,00

11.027.589,00

11.027.589,00

9.770.952,00

88,60

88,60

11.000,00

11.000,00

10.783,91

98,04

98,04

7.000,00

12.049,78

12.049,78

172,14

100,00

.
500101

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

700020

Dohodnina - občinski vir

703000

Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb

703001

Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo

703003

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

196.000,00

196.000,00

197.011,60

100,52

100,52

703004

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

235.000,00

252.494,41

254.523,73

108,31

100,80

703005

Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

102,81

703100

Davek na vodna plovila

703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

500,00

1.402,16

1.441,59

288,32

1.000,00

1.000,00

619,31

61,93

61,93

0,00

1,30

1,30

0,00

100,00

35.000,00

35.000,00

27.415,97

78,33

78,33

500,00

500,00

93,44

18,69

18,69
88,70

703200

Davek na dediščine in darila

703201

Zamudne obresti davkov občanov

703300

Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

12.000,00

12.000,00

10.643,53

88,70

703301

Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

100.000,00

100.000,00

98.292,64

98,29

98,29

703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

0,00

17,89

64,32

0,00

359,53

2.500,00

2.500,00

2.157,43

86,30

86,30

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

293.000,00

293.000,00

299.244,06

102,13

102,13

700,00

1.599,30

1.850,88

264,41

115,73

3.000,00

6.501,09

6.501,09

216,70

100,00

28.000,00

28.000,00

15.916,55

56,84

56,84

0,00

2.463,64

110,29

0,00

4,48
100,00

704403

Davek na dobitke od iger na srečo

704405

Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo

704700

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

704704

Turistična taksa

704706

Občinske takse od pravnih oseb

704708

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

706099

Drugi davki

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

1.000,00

1.641,45

1.641,45

164,15

710201

Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev

1.000,00

1.000,00

47,57

4,76

4,76

710211

Prihodki od obresti od danih posojil - občanom

0,00

2,09

2,09

0,00

100,00

710215

Drugi prihodki od obresti

0,00

1,20

1,20

0,00

100,00

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

42.700,00

42.700,00

30.284,94

70,92

70,92
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710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

110.000,00

110.643,36

112.768,63

102,52

101,92

710304

Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.

865.347,00

865.347,00

818.830,77

94,62

94,62

710305

Prihodki od zakupnin

1.800,00

3.784,74

3.784,74

210,26

100,00

710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

7.000,00

10.932,26

10.932,26

156,18

100,00

710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

710399

Drugi prihodki od premoženja

10.000,00

13.135,33

13.135,33

131,35

100,00

561.000,00

580.381,83

629.558,49

112,22

108,47

1.000,00

1.000,00

702,53

70,25

70,25
106,49

711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

8.000,00

13.901,30

14.803,32

185,04

712001

Globe za prekrške

4.500,00

4.500,00

3.735,47

83,01

83,01

712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

18.000,00

21.675,36

23.580,17

131,00

108,79

712008

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

400,00

400,00

360,00

90,00

90,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

91.500,00

91.500,00

0,00

0,00

0,00
100,00

713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

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

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega
značaja

714109

Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki

714116

Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

0,00

1.856,22

1.856,22

0,00

22.000,00

25.100,00

21.274,10

96,70

84,76

0,00

597,67

597,67

0,00

100,00

140.000,00

143.406,29

153.783,72

109,85

107,24

0,00

121.404,44

124.120,93

0,00

102,24

19.430,00

38.340,79

0,00

0,00

0,00

0,00

142,12

142,12

0,00

100,00

141.878,00

144.668,18

144.668,18

101,97

100,00

9.642,00

40.208,26

25.493,99

264,41

63,40
100,00

720000

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

0,00

25.066,00

25.066,00

0,00

720001

Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

0,00

4.819,78

5.718,27

0,00

118,64

720299

Prihodki od prodaje druge opreme

0,00

16.978,46

18.852,46

0,00

111,04

722000

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

40.000,00

40.000,00

41.131,28

102,83

102,83

722100

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

65.000,00

65.000,00

68.005,21

104,62

104,62

740000

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

0,00

78.517,03

1.244.959,00

0,00

1.585,59

824.451,00

1.182.060,94

395.715,56

48,00

33,48

83.166,00

93.897,63

124.763,98

150,02

132,87

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

740004

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
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740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

0,00

2.820,00

4.200,00

0,00

148,94

741100

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske politike

30.005,00

30.005,00

10.977,04

36,58

36,58

741300

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

731.396,00

731.396,00

0,00

0,00

0,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

0,00

0,00

30.096,00

0,00

0,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

30.096,00

0,00

0,00

NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

0,00

0,00

636.384,00

0,00

0,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

636.384,00

0,00

0,00

ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

0,00

0,00

86.517,31

0,00

0,00

OB110-07-0056

OB110-08-0026

OB110-12-0036
741300
OB110-13-0001
741300
OB110-13-0003

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

0,00

0,00

86.517,31

0,00

0,00

ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

0,00

0,00

185.033,02

0,00

0,00

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

0,00

0,00

185.033,02

0,00

0,00

ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

0,00

0,00

115.456,37

0,00

0,00

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

0,00

0,00

115.456,37

0,00

0,00

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

0,00

0,00

30.130,23

0,00

0,00

741300

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

0,00

0,00

30.130,23

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC LONČARJEV DOL

0,00

0,00

18.860,51

0,00

0,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

18.860,51

0,00

0,00

REKONSTRUKCIJA LC SAVSKA CESTA

0,00

0,00

19.557,50

0,00

0,00

741300
OB110-13-0004

OB110-13-0038

OB110-13-0046

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

19.557,50

0,00

0,00

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

0,00

0,00

16.679,40

0,00

0,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

16.679,40

0,00

0,00

SANACIJA VODOVODA STUDENEC

0,00

0,00

18.871,68

0,00

0,00

740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

18.871,68

0,00

0,00

UREDITEV VODOVODA RADEŽ

0,00

0,00

19.920,00

0,00

0,00

740001
OB110-13-0060

OB110-13-0092

OB110-13-0093
740001
OB110-13-0095
740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

19.920,00

0,00

0,00

OBNOVITEV VODOVODA NA GORNJEM BREZOVEM

0,00

0,00

19.778,80

0,00

0,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

0,00

0,00

19.778,80

0,00

0,00
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KS BLANCA

5000
.

11

0,00

0,00

6.798,00

0,00

0,00

6.798,00

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

18,66

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

2.166,32

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

650,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

3.963,02

0,00

0,00

78.128,56
78.128,56

KS BOŠTANJ

5001

0,00

0,00

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

10,86

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

569,40

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

60.398,39

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

7.427,09

714100

Drugi nedavčni prihodki

0,00

0,00

2.000,00

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega
značaja

0,00

0,00

1.600,00

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

0,00

0,00

6.122,82

0,00

0,00

7.079,79

0,00

0,00

7.079,79

.

KS KRMELJ

5002
.
710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

12,72

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

435,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

6.557,36

713099

Drugi prihodki od prodaje

KS LOKA

5003
.

0,00

0,00

74,71

0,00

0,00

42.440,07

0,00

0,00

42.440,07

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

41,50

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

32.742,23

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

9.051,48

714100

Drugi nedavčni prihodki

KS PRIMOŽ

5004
.
710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
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710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

1.760,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

10.178,68

0,00

0,00

10.178,68

KS SEVNICA

5005
.
710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

49,85

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

8.983,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

0,00

0,00

25,83

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega
značaja

KS STUDENEC

5006

0,00

0,00

1.120,00

0,00

0,00

4.294,71
4.294,71

0,00

0,00

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

16,71

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

4.278,00

0,00

0,00

28.819,67

0,00

0,00

28.819,67

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

34,29

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

4.042,18

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

4.610,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

10.411,00

714100

Drugi nedavčni prihodki

0,00

0,00

4,45

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega
značaja

0,00

0,00

9.647,48

714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

0,00

0,00

70,27

0,00

0,00

31.483,59
31.483,59

.

KS ŠENTJANŽ

5007
.

KS TRŽIŠČE

5008

0,00

0,00

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

27,76

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

3.100,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

8.058,00

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

6.200,00

714106

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja

0,00

0,00

11.791,83

714120

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

0,00

0,00

2.306,00

.
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7

8

9

10

KS ZABUKOVJE

5009
.

11

0,00

0,00

14.318,27

0,00

0,00

14.318,27

710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

0,00

0,00

18,60

710301

Prihodki od najemnin za poslovne prostore

0,00

0,00

300,00

713000

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0,00

0,00

115,11

713099

Drugi prihodki od prodaje

0,00

0,00

3.825,00

714107

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega
značaja

KS DOLNJE BREZOVO

5010
.
710200

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

ODHODKI
OBČINSKI SVET
POLITIČNI SISTEM

1000
01

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,55
92,02
92,02

0,00

0,00

1,39

17.284.745,00
66.577,00
66.577,00

18.033.690,30
66.667,60
66.667,60

17.050.002,89
61.347,12
61.347,12

0,00
0,00
0,00
0,00
98,64
92,14
92,14

0,00

0,00

10.059,56

0,00

0,00

1,39

0,00

0,00

1,39

12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0101

Politični sistem

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,14

92,02

01019001

Dejavnost občinskega sveta

66.577,00

66.667,60

61.347,12

92,14

92,02

Stroški dela občinskega sveta

32.000,00

34.256,00

34.255,54

107,05

100,00

32.000,00

34.256,00

34.255,54

107,05

100,00

32.000,00

34.256,00

34.255,54

107,05

100,00

8.577,00

6.327,00

6.006,98

70,04

94,94

8.577,00

6.327,00

6.006,98

70,04

94,94

01101
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Sejnine delovnih teles občinskega sveta

01104
.
402905

Sejnine udeležencem odborov
Delovanje političnih strank

01105
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2000
02

8.577,00

6.327,00

6.006,98

70,04

94,94

26.000,00

26.084,60

21.084,60

81,09

80,83

26.000,00

26.084,60

21.084,60

81,09

80,83

26.000,00

26.084,60

21.084,60

81,09

80,83

3.690,00
3.690,00

7.458,00
7.458,00

7.388,81
7.388,81

200,24
200,24

99,07
99,07
99,07

0203

Fiskalni nadzor

3.690,00

7.458,00

7.388,81

200,24

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

3.690,00

7.458,00

7.388,81

200,24

99,07

Stroški dela Nadzornega odbora

1.800,00

4.177,00

4.176,17

232,01

99,98

1.800,00

4.177,00

4.176,17

232,01

99,98

02201
.
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6
402905

02203

Sejnine udeležencem odborov

4.176,17

232,01

99,98

Stroški prevoza Nadzornega odbora

150,00

150,00

83,92

55,95

55,95

150,00

150,00

83,92

55,95

55,95

Stroški prevoza v državi

150,00

150,00

83,92

55,95

55,95

1.740,00

3.131,00

3.128,72

179,81

99,93

1.740,00

3.131,00

3.128,72

179,81

99,93

1.500,00

2.641,00

2.640,72

176,05

99,99

.
402905

Sejnine udeležencem odborov

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

240,00

490,00

488,00

203,33

99,59

438.120,00
133.620,00

214.867,09
153.367,09

204.731,83
143.820,29

46,73
107,63

95,28
93,78

133.620,00

153.367,09

143.820,29

107,63

93,78

133.620,00

153.367,09

143.820,29

107,63

93,78

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

64.620,00

65.331,00

63.820,04

98,76

97,69

64.620,00

65.331,00

63.820,04

98,76

97,69

400000

Osnovne plače

39.370,00

39.504,00

39.503,82

100,34

100,00

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.600,00

2.600,00

2.325,88

89,46

89,46

ŽUPAN
POLITIČNI SISTEM

3000
01
0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov
01301
.

01302

12

4.177,00

Delovanje Nadzornega odbora

02204

11

1.800,00

.
402402

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

950,00

950,00

799,04

84,11

84,11

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

500,00

500,00

368,68

73,74

73,74

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.000,00

3.866,00

3.701,92

92,55

95,76

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

3.000,00

3.000,00

2.744,04

91,47

91,47

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

250,00

250,00

221,71

88,68

88,68

401200

Prispevek za zaposlovanje

30,00

30,00

25,13

83,77

83,77

401300

Prispevek za starševsko varstvo

50,00

50,00

41,84

83,68

83,68

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

320,00

320,00

48,22

15,07

15,07

402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

402402

Stroški prevoza v državi

3.500,00

3.472,00

3.301,85

94,34

95,10

402499

Drugi izdatki za službena potovanja

0,00

28,00

27,63

0,00

98,68

402908

Dodatki poslancem in državnim svetnikom

10.000,00

10.711,00

10.710,28

107,10

99,99

Materialni stroški urada župana

69.000,00

88.036,09

80.000,25

115,94

90,87

69.000,00

88.036,09

80.000,25

115,94

90,87

.
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6
402003

Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

0,00

4.410,00

4.410,00

0,00

100,00

45.000,00

59.421,69

52.381,47

116,40

88,15

402009

Izdatki za reprezentanco

11.000,00

11.289,00

10.664,28

96,95

94,47

402099

Drugi splošni material in storitve

13.000,00

12.915,40

12.544,50

96,50

97,13

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002
04301

Izvedba protokolarnih dogodkov

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

Izvedba protokolarnih dogodkov

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

.
402099

Drugi splošni material in storitve

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

12.000,00

12.000,00

11.438,41

95,32

95,32

42.500,00

49.500,00

49.473,13

116,41

99,95
99,95

1803

Programi v kulturi

42.500,00

49.500,00

49.473,13

116,41

18039003

Ljubiteljska kultura

42.500,00

49.500,00

49.473,13

116,41

99,95

Transferi neprofitnim organizacijam

42.500,00

49.500,00

49.473,13

116,41

99,95

42.500,00

49.500,00

49.473,13

116,41

99,95

4.000,00

4.188,15

4.188,13

104,70

100,00

38.500,00

45.311,85

45.285,00

117,62

99,94

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18305
.
402999

Drugi operativni odhodki

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Splošna proračunska rezervacija

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23410
.
409000

Splošna proračunska rezervacija

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.327.681,00

1.335.729,21

1.324.043,37

99,73

99,13

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

04

OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

Oglaševanje občinske uprave

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

4001

04401
.
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7
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10

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

9.000,00

10.962,39

10.484,07

116,49

95,64

1.281.487,00

1.292.647,96

1.284.876,00

100,26

99,40

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,18

100,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002

Delovanje zvez občin

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,18

100,00

Skupnost občin

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,18

100,00

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,18

100,00

2.621,00

2.625,60

2.625,60

100,18

100,00

06410
.
402922

Članarine v domačih neprofitnih institucijah

0603

Dejavnost občinske uprave

1.278.866,00

1.290.022,36

1.282.250,40

100,26

99,40

06039001

Administracija občinske uprave

1.118.966,00

1.091.336,49

1.086.747,84

97,12

99,58

Stroški dela občinske uprave

847.064,00

823.271,00

822.851,32

97,14

99,95

847.064,00

823.271,00

822.851,32

97,14

99,95

400000

Osnovne plače

630.548,00

627.042,00

627.033,66

99,44

100,00

400001

Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

31.000,00

30.447,00

30.446,16

98,21

100,00

06413
.

400100

Regres za letni dopust

11.011,00

11.421,00

11.420,23

103,72

99,99

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

25.000,00

24.439,00

24.438,72

97,75

100,00

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

8.000,00

9.629,00

9.629,00

120,36

100,00

400400

Sredstva za nadurno delo

5.000,00

6.381,00

6.380,40

127,61

99,99

400900

Jubilejne nagrade

867,00

867,00

866,28

99,92

99,92

400901

Odpravnine

4.558,00

4.605,00

4.604,37

101,02

99,99

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

72.000,00

58.049,00

58.048,77

80,62

100,00

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

40.080,00

43.586,00

43.585,75

108,75

100,00
98,64

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4.000,00

3.570,00

3.521,34

88,03

401200

Prispevek za zaposlovanje

500,00

500,00

398,50

79,70

79,70

401300

Prispevek za starševsko varstvo

750,00

750,00

664,20

88,56

88,56

401500

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.000,00

1.985,00

1.813,94

45,35

91,38

401510

Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja
Pisarniški in splošni material za delovanje OU

06420
.
402000

Pisarniški material in storitve
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6
402001

Čistilni material in storitve

402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

21.600,00

21.727,46

21.597,11

99,99

99,40

2.510,00

2.510,00

2.435,27

97,02

97,02

402004

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

3.500,00

2.800,00

2.739,29

78,27

97,83

402009

Izdatki za reprezentanco

2.700,00

1.945,35

1.902,16

70,45

97,78

402099

Drugi splošni material in storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU

06422
.

7.500,00

6.779,87

5.771,60

76,95

85,13

72.500,00

49.773,86

49.264,00

67,95

98,98

72.500,00

49.773,86

49.264,00

67,95

98,98

402200

Električna energija

32.000,00

19.554,18

19.549,97

61,09

99,98

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

12.500,00

9.052,48

8.954,67

71,64

98,92

402203

Voda in komunalne storitve

2.500,00

1.801,80

1.525,93

61,04

84,69

402204

Odvoz smeti

3.000,00

3.000,00

2.963,00

98,77

98,77

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

9.000,00

6.359,00

6.317,73

70,20

99,35

402206

Poštnina in kurirske storitve

13.500,00

10.006,40

9.952,70

73,72

99,46

Prevozni stroški in storitve OU

12.305,00

10.683,35

9.687,82

78,73

90,68

12.305,00

10.683,35

9.687,82

78,73

90,68

Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.500,00

4.863,02

4.863,02

108,07

100,00

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

3.000,00

1.471,33

587,09

19,57

39,90

402304

Pristojbine za registracijo vozil

750,00

791,00

790,60

105,41

99,95

3.500,00

3.215,00

3.117,11

89,06

96,96

555,00

343,00

330,00

59,46

96,21

2.600,00

4.575,39

4.572,49

175,87

99,94

2.600,00

4.575,39

4.572,49

175,87

99,94

300,00

330,00

329,48

109,83

99,84

0,00

60,00

59,27

0,00

98,78

2.000,00

3.392,00

3.391,05

169,55

99,97

0,00

317,00

316,80

0,00

99,94

300,00

476,39

475,89

158,63

99,90

85.252,00

117.752,03

117.028,45

137,27

99,39

85.252,00

117.752,03

117.028,45

137,27

99,39

10.000,00

9.380,00

9.379,36

93,79

99,99

2.000,00

2.474,00

2.446,59

122,33

98,89

06423
.
402300

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

402306

Stroški nakupa vinjet in urbane
Izdatki za službena potovanja OU

06424
.
402400

Dnevnice za službena potovanja v državi

402401

Hotelske in restavracijske storitve v državi

402402

Stroški prevoza v državi

402403

Dnevnice za službena potovanja v tujini

402499

Drugi izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki za delovanje OU

06429
.
402008

Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402502

Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
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6
402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte

402901

Plačila avtorskih honorarjev

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

402903

Plačila za delo preko študentskega servisa

402907

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

12

2.742,19

2.742,19

0,00

100,00

3.000,00

1.585,00

1.583,61

52,79

99,91

10.000,00

5.356,00

5.355,11

53,55

99,98

700,00

675,95

675,84

96,55

99,98

3.760,00

4.319,13

4.314,45

114,75

99,89

11.127,00

16.296,63

16.256,63

146,10

99,75

402931

Plačila bančnih storitev

3.000,00

1.385,20

984,38

32,81

71,06

Stroški davčnih postopkov

8.000,00

5.259,11

5.259,11

65,74

100,00

402940

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

18.665,00

18.665,00

18.664,08

100,00

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

15.000,00

49.613,82

49.365,56

329,10

99,50

4029992

NEGATIVNE OBRESTI EZR

0,00

0,00

1,54

0,00

0,00

Stroški skupnega prekrškovnega organa

48.435,00

39.901,75

39.371,20

81,29

98,67

48.435,00

39.901,75

39.371,20

81,29

98,67

Sredstva, prenesena drugim občinam

48.435,00

39.901,75

39.371,20

81,29

98,67

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

159.900,00

198.685,87

195.502,56

122,27

98,40

Vzdrževanje objektov in opreme

132.200,00

147.131,36

144.035,80

108,95

97,90

.
413003
06039002
06440

93.700,00

81.759,42

79.258,05

84,59

96,94

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

15.000,00

28.732,00

28.126,48

187,51

97,89

402504

Zavarovalne premije za objekte

20.000,00

12.096,00

12.087,25

60,44

99,93

40.000,00

30.321,72

29.618,37

74,05

97,68

5.000,00

2.057,00

1.603,84

32,08

77,97

11.500,00

6.352,70

6.222,00

54,10

97,94

.

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402511

Tekoče vzdrževanje druge opreme

402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

2.200,00

2.200,00

1.600,11

72,73

72,73

INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

38.500,00

63.558,94

63.558,94

165,09

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

38.500,00

63.558,94

63.558,94

165,09

100,00

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

0,00

1.813,00

1.218,81

0,00

67,23

420800

Študija o izvedljivosti projekta

0,00

1.813,00

1.218,81

0,00

67,23

26.200,00

50.064,21

49.976,46

190,75

99,82

4.000,00

11.095,46

11.095,36

277,38

100,00

402604
OB110-09-0010

OB110-15-0012

Najem strojne računalniške opreme

Nakup osnovnih sredstev
OB110-07-0007

11

0,00

402937

06430

06441

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
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6
420200

OB110-07-0008
420201
OB110-07-0009

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

Nakup pisarniškega pohištva

4.000,00

11.095,46

11.095,36

277,38

100,00

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

2.000,00

1.375,00

1.374,02

68,70

99,93

Nakup pisarniške opreme

2.000,00

1.375,00

1.374,02

68,70

99,93

NAKUP RAČUNALNIKOV

5.000,00

19.902,51

19.902,51

398,05

100,00

Nakup strojne računalniške opreme

100,00

5.000,00

19.902,51

19.902,51

398,05

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

0,00

647,00

647,00

0,00

100,00

420223

Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

0,00

647,00

647,00

0,00

100,00

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

200,00

1.020,00

943,00

471,50

92,45

420238

Nakup telekomunikacijske opreme

200,00

1.020,00

943,00

471,50

92,45

NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup licenčne programske opreme

420202
OB110-08-0025

OB110-12-0024

OB110-13-0026

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

0,00

11.843,00

11.833,39

0,00

99,92

420203

Nakup stanovanjskega pohištva

0,00

11.843,00

11.833,39

0,00

99,92

NAKUP GASILNIH APARATOV

0,00

488,24

488,24

0,00

100,00

420233

Nakup gasilske opreme

0,00

488,24

488,24

0,00

100,00

OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA

0,00

3.693,00

3.692,94

0,00

100,00

420703
OB110-15-0017

OB110-15-0025

OB110-15-0030
420299
06443

0,00

3.693,00

3.692,94

0,00

100,00

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nakup druge opreme in napeljav

1.500,00

1.490,30

1.490,30

99,35

100,00

1.500,00

1.490,30

1.490,30

99,35

100,00

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.500,00

1.490,30

1.490,30

99,35

100,00

37.194,00

32.118,86

28.683,30

77,12

89,30
89,30

.
402605

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10
1003

Aktivna politika zaposlovanja

37.194,00

32.118,86

28.683,30

77,12

10039001

Povečanje zaposljivosti

37.194,00

32.118,86

28.683,30

77,12

89,30

JAVNA DELA

37.194,00

32.118,86

28.683,30

77,12

89,30

37.194,00

32.118,86

28.683,30

77,12

89,30

400000

Osnovne plače

26.911,00

22.186,86

20.918,83

77,73

94,28

400100

Regres za letni dopust

1.709,00

1.714,00

1.713,24

100,25

99,96

10410
.

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

2.350,00

2.308,00

1.560,40

66,40

67,61

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

1.892,00

1.440,00

978,46

51,72

67,95

401001

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.381,00

2.381,00

1.856,10

77,95

77,95

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.765,00

1.765,00

1.374,77

77,89

77,89
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401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200

11

12

143,00

143,00

110,95

77,59

77,59

Prispevek za zaposlovanje

16,00

16,00

12,54

78,38

78,38

401300

Prispevek za starševsko varstvo

27,00

27,00

20,95

77,59

77,59

402402

Stroški prevoza v državi

0,00

138,00

137,06

0,00

99,32

1.063.628,00
1.063.628,00

1.064.740,80
1.064.740,80

1.063.131,18
1.063.131,18

99,95
99,95

99,85
99,85

1.063.628,00

1.064.740,80

1.063.131,18

99,95

99,85

1.059.828,00

1.059.828,00

1.058.218,38

99,85

99,85

84.393,00

81.618,08

80.008,58

94,80

98,03
98,03

22

ODDELEK ZA FINANCE
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001

Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4002

Plačilo obresti bankam

22401

84.393,00

81.618,08

80.008,58

94,80

403100

Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam

3.000,00

225,08

0,00

0,00

0,00

403101

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

81.393,00

81.393,00

80.008,58

98,30

98,30

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,28

100,00

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,28

100,00

.

Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

22420
.
550101
22019002
22410

ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

975.435,00

978.209,92

978.209,80

100,28

100,00

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

3.800,00

4.912,80

4.912,80

129,28

100,00

Stroški zadolževanja

3.800,00

4.912,80

4.912,80

129,28

100,00

3.800,00

4.912,80

4.912,80

129,28

100,00

3.800,00

4.912,80

4.912,80

129,28

100,00

3.480.918,00
217.900,00

4.368.867,38
230.964,78

4.238.229,09
230.662,24

121,76
105,86

97,01
99,87

217.900,00

230.964,78

230.662,24

105,86

99,87

21.300,00

28.797,04

28.494,50

133,78

98,95

4.900,00

4.597,66

4.597,46

93,83

100,00

3.900,00

3.624,62

3.624,42

92,93

99,99

.
402932

Stroški, povezani z zadolževanjem

07

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4003

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001

Zaščitna oprema za civilno zaščito

07400
.
402199
OB110-11-0007
420299
07402

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Drugi posebni materiali in storitve

3.900,00

3.624,62

3.624,42

92,93

99,99

NAKUP OS ZA ZIR

1.000,00

973,04

973,04

97,30

100,00

Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

973,04

973,04

97,30

100,00

Operativni odhodki za civilno zaščito

5.900,00

13.699,38

13.397,04

227,07

97,79

Stran 13 od 53

Prih/O
PU
dh
1

2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

5

6

7

8

9

10

402999

OB110-07-0011
420804
07039002
07411

07412
OB110-07-0012
431500

13.397,04

227,07

97,79

5.900,00

13.699,38

13.397,04

227,07

97,79

Študije na področju civilne zaščite

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

Drugi operativni odhodki

10.500,00

10.500,00

10.500,00

100,00

100,00

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Načrti in druga projektna dokumentacija

196.600,00

202.167,74

202.167,74

102,83

100,00

Delovanje Občinske gasilske zveze

169.000,00

169.401,00

169.401,00

100,24

100,00

169.000,00

169.401,00

169.401,00

100,24

100,00

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

169.000,00

169.401,00

169.401,00

100,24

100,00

Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

27.600,00

32.766,74

32.766,74

118,72

100,00

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

27.600,00

32.766,74

32.766,74

118,72

100,00

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

27.600,00

32.766,74

32.766,74

118,72

100,00

3.800,00

4.300,00

4.193,75

110,36

97,53

3.800,00

4.300,00

4.193,75

110,36

97,53

3.800,00

4.300,00

4.193,75

110,36

97,53

300,00

350,90

350,90

116,97

100,00

300,00

350,90

350,90

116,97

100,00

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
11415
OB110-07-0013
420500

12

13.699,38

.
413302

11

5.900,00

.

07404

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

300,00

350,90

350,90

116,97

100,00

3.500,00

3.949,10

3.842,85

109,80

97,31

3.500,00

3.949,10

3.842,85

109,80

97,31

3.500,00

3.949,10

3.842,85

109,80

97,31

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

38.452,00

39.288,60

39.288,60

102,18

100,00

1.775.606,00

2.003.352,37

1.931.669,11

108,79

96,42

1.770.606,00

1.993.878,51

1.922.195,91

108,56

96,40

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura
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8

9
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1.209.617,54

1.209.617,54

118,01

100,00

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

650.000,00

775.931,09

775.931,09

119,37

100,00

650.000,00

775.931,09

775.931,09

119,37

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

650.000,00

775.931,09

775.931,09

119,37

100,00

Tekoči transferi za komunalno dejavnost

375.000,00

433.686,45

433.686,45

115,65

100,00

375.000,00

433.686,45

433.686,45

115,65

100,00

375.000,00

433.686,45

433.686,45

115,65

100,00

.
402503
13402
.
402503
13029002
13406
OB110-07-0056
420500
OB110-07-0057
420225

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420800
420804
OB110-07-0060

12

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

524.814,00

549.047,16

478.242,59

91,13

87,10

170.000,00

315.510,14

315.510,13

185,59

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

140.000,00

277.767,86

277.767,86

198,41

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

100,00

140.000,00

277.767,86

277.767,86

198,41

PROMETNA SIGNALIZACIJA

30.000,00

37.742,28

37.742,27

125,81

100,00

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

30.000,00

37.742,28

37.742,27

125,81

100,00

104.514,00

114.059,39

47.262,70

45,22

41,44

8.527,00

13.581,57

10.887,52

127,68

80,16

0,00

3.477,00

3.477,00

0,00

100,00

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-07-0054

11

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Študije na področju cestne infrastrukture

13407

VELJAVNI 2015

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1.025.000,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029001

PLAN 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

Študija o izvedljivosti projekta
Načrti in druga projektna dokumentacija

8.527,00

10.104,57

7.410,52

86,91

73,34

INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST

2.787,00

4.865,02

4.865,02

174,56

100,00

Investicijski nadzor

100,00

2.787,00

4.865,02

4.865,02

174,56

PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

0,00

1.464,00

732,00

0,00

50,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

1.464,00

732,00

0,00

50,00

PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

0,00

2.031,30

2.031,30

0,00

100,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00

2.031,30

2.031,30

0,00

100,00

HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE

0,00

2.379,00

2.379,00

0,00

100,00
100,00

420801
OB110-09-0034

OB110-13-0028

OB110-13-0039

0,00

2.379,00

2.379,00

0,00

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA

73.200,00

69.738,50

17.481,99

23,88

25,07

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

73.200,00

69.738,50

17.481,99

23,88

25,07

PLOČNIK ROVIŠČE

10.000,00

8.860,79

6.079,87

60,80

68,62

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

8.860,79

6.079,87

60,80

68,62

PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

10.000,00

11.139,21

2.806,00

28,06

25,19

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

11.139,21

2.806,00

28,06

25,19

420804
OB110-14-0027

OB110-14-0028

OB110-14-0030

Načrti in druga projektna dokumentacija
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Investicije v cestno infrastrukturo

13409

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-07-0054
420401
OB110-08-0083

12

119.477,63

115.469,76

46,13

96,65

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Novogradnje

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV

10.000,00

2.713,63

2.713,63

27,14

100,00
100,00

Novogradnje

10.000,00

2.713,63

2.713,63

27,14

50.000,00

1.464,00

0,00

0,00

0,00

420401

Novogradnje

50.000,00

1.464,00

0,00

0,00

0,00

UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE

20.300,00

20.300,00

20.288,60

99,94

99,94

420401

Novogradnje

20.300,00

20.300,00

20.288,60

99,94

99,94

MOSTOVI NA SEVNIČNI

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-14-0016

OB110-14-0029
420401
OB110-14-0031
420402
OB110-14-0032
420401
13029003
13410

Novogradnje

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ

50.000,00

95.000,00

92.467,53

184,94

97,33

Novogradnje

50.000,00

95.000,00

92.467,53

184,94

97,33

Urejanje cestnega prometa

25.000,00

36.924,64

36.529,60

146,12

98,93

Avtobusna postajališča

16.000,00

26.483,17

26.483,17

165,52

100,00

0,00

3.464,10

3.464,10

0,00

100,00

.
402999
OB110-07-0062
420500
OB110-13-0009
420500

0,00

3.464,10

3.464,10

0,00

100,00

INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Drugi operativni odhodki

16.000,00

22.766,97

22.766,97

142,29

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16.000,00

22.766,97

22.766,97

142,29

100,00

INV. VZDR.POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME

0,00

252,10

252,10

0,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

252,10

252,10

0,00

100,00

9.000,00

10.441,47

10.046,43

111,63

96,22

Parkirišča

13411
OB110-14-0033
420225
OB110-14-0034
420225

13414

11

250.300,00

PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

420401
OB110-09-0034

13029004

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

PARKOMAT

6.500,00

7.279,23

6.884,19

105,91

94,57

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

6.500,00

7.279,23

6.884,19

105,91

94,57

POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

2.500,00

3.162,24

3.162,24

126,49

100,00

2.500,00

3.162,24

3.162,24

126,49

100,00

Cestna razsvetljava

Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

195.792,00

198.289,17

197.806,18

101,03

99,76

Tokovina za javno razsvetljavo

125.000,00

117.227,94

117.227,94

93,78

100,00

125.000,00

117.227,94

117.227,94

93,78

100,00

.
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Konto
6
402200

13415

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10

Električna energija

11

12

125.000,00

117.227,94

117.227,94

93,78

100,00

Redno vzdrževanje javne razsvetljave

20.792,00

25.129,76

24.679,53

118,70

98,21

20.792,00

25.129,76

24.679,53

118,70

98,21

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

20.792,00

25.129,76

24.679,53

118,70

98,21

.
402503

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

50.000,00

55.931,47

55.898,71

111,80

99,94

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

50.000,00

55.931,47

55.898,71

111,80

99,94

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.000,00

55.394,67

55.361,91

110,72

99,94

420800

13416
OB110-07-0063

Študija o izvedljivosti projekta

0,00

536,80

536,80

0,00

100,00

1306

Telekomunikacije in pošta

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

13069001

Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

13440
OB110-13-0051
420238

Gradnja širokopasovnih povezav

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

Nakup telekomunikacijske opreme

5.000,00

9.473,86

9.473,20

189,46

99,99

651.733,00

689.492,50

662.077,20

101,59

96,02

651.733,00

689.492,50

662.077,20

101,59

96,02

55.000,00

70.656,96

70.540,45

128,26

99,84

Ravnanje z odpadki

55.000,00

70.656,96

70.540,45

128,26

99,84

OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

20.000,00

2.720,35

2.639,07

13,20

97,01

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401
OB110-12-0068

Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00

2.720,35

2.639,07

13,20

97,01

CEROD II.

30.000,00

21.893,61

21.879,88

72,93

99,94

420401

Novogradnje

30.000,00

21.893,61

21.879,88

72,93

99,94

ZBIRNI CENTER SEVNICA

5.000,00

15.000,00

14.978,50

299,57

99,86

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,00

15.000,00

14.978,50

299,57

99,86

0,00

31.043,00

31.043,00

0,00

100,00

420402
OB110-14-0035

OB110-14-0036

NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV

OB110-15-0029
431100

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
Ravnanje z odpadno vodo

15029002
15406
OB110-11-0027
420600
15407

0,00

31.043,00

31.043,00

0,00

100,00

596.733,00

618.835,54

591.536,75

99,13

95,59

Nakup zemljišč

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakup zemljišč

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.863,00

243.702,29

237.762,87

89,10

97,56

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
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5

6

OB110-09-0046

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

233.743,00

232.629,29

232.629,29

99,52

100,00

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

100,00

233.743,00

232.629,29

232.629,29

99,52

KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

13.120,00

5.079,00

0,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

13.120,00

5.079,00

0,00

0,00

0,00

KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

10.000,00

3.654,00

3.215,55

32,16

88,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

3.654,00

3.215,55

32,16

88,00

KANALIZACIJA IN ČN LOKA

10.000,00

2.340,00

1.918,03

19,18

81,97

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

2.340,00

1.918,03

19,18

81,97

288.370,00

318.728,13

297.702,37

103,24

93,40

410000
OB110-11-0027

OB110-14-0037

OB110-14-0038

Gradnja kanalizacij in ČN

15411
OB110-07-0374
420401

SČN DOLNJE BREZOVO

3.231,00

3.231,00

949,40

29,38

29,38

Novogradnje

3.231,00

3.231,00

949,40

29,38

29,38

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU

OB110-08-0090

0,00

3.510,00

0,00

0,00

0,00

OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

40.000,00

63.616,87

63.616,87

159,04

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000,00

63.616,87

63.616,87

159,04

100,00

CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

212.358,00

193.015,22

177.782,06

83,72

92,11

410000

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

92,11

420804
OB110-10-0054

OB110-11-0017

Načrti in druga projektna dokumentacija

212.358,00

193.015,22

177.782,06

83,72

INVESTICIJSKI NADZOR

2.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420801

Investicijski nadzor

2.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU

0,00

527,04

527,04

0,00

100,00

420800

Študija o izvedljivosti projekta

0,00

527,04

527,04

0,00

100,00

30.000,00

54.828,00

54.827,00

182,76

100,00
100,00

OB110-12-0019

OB110-14-0009

OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

OB110-14-0039
420500
15414
OB110-12-0073
420804
15415

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000,00

54.828,00

54.827,00

182,76

Gospodarske javne službe

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,66

96,66

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,66

96,66

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.000,00

9.666,39

96,66

96,66

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

28.500,00

46.405,12

46.405,12

162,82

100,00

28.500,00

46.405,12

46.405,12

162,82

100,00

28.500,00

46.405,12

46.405,12

162,82

100,00

.
411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
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Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10

11

533.331,00

655.469,00

624.338,06

117,06

95,25

122.133,00

102.535,64

71.791,64

58,78

70,02

12

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

60.000,00

36.912,64

33.686,08

56,14

91,26

Urbanizem in geodetske storitve

60.000,00

36.912,64

33.686,08

56,14

91,26

40.000,00

20.402,64

17.502,88

43,76

85,79

40.000,00

20.402,64

17.502,88

43,76

85,79

16401
.
402113

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
URBANIZEM

20.000,00

16.510,00

16.183,20

80,92

98,02

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

20.000,00

16.510,00

16.183,20

80,92

98,02

Prostorsko načrtovanje

62.133,00

65.623,00

38.105,56

61,33

58,07

OB110-07-0074

16029003
16405
OB110-13-0057
420802
OB110-13-0058
402113

Strateško načrtovanje

62.133,00

65.623,00

38.105,56

61,33

58,07

OPN OBČINE SEVNICA

30.000,00

30.000,00

29.913,68

99,71

99,71
99,71

Investicijski inženiring

30.000,00

30.000,00

29.913,68

99,71

OPPN SLOMŠKOV DOM

10.478,00

11.429,60

2.513,20

23,99

21,99

2.300,00

2.300,00

1.561,60

67,90

67,90

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

8.178,00

9.129,60

951,60

11,64

10,42

OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ

21.655,00

24.193,40

5.678,68

26,22

23,47

Načrti in druga projektna dokumentacija

21.655,00

24.193,40

5.678,68

26,22

23,47

248.998,00

336.615,18

336.615,18

135,19

100,00

248.998,00

336.615,18

336.615,18

135,19

100,00

Študije o vodooskrbi

13.000,00

17.657,35

17.657,35

135,83

100,00

10.000,00

17.657,35

17.657,35

176,57

100,00

402999

Drugi operativni odhodki

10.000,00

17.657,35

17.657,35

176,57

100,00

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.998,00

318.957,83

318.957,83

135,15

100,00

420804
OB110-13-0059
420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo
16411
.

OB110-13-0060

Investicije v vodooskrbne sisteme

16413

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Druge odškodnine in kazni

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOMUNALA - GRADBENI NADZOR

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.
402799
OB110-07-0091
420801
OB110-10-0055

Investicijski nadzor
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
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3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

120.804,53

120.804,53

241,61

100,00
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7

8

9

10

6
420500

OB110-11-0021
410000

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420800

420402

120.804,53

241,61

100,00

CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

124.838,00

107.293,53

107.293,53

85,95

100,00

Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb

124.838,00

107.293,53

107.293,53

85,95

100,00

6.000,00

2.999,99

2.999,99

50,00

100,00

Študija o izvedljivosti projekta

Rekonstrukcije in adaptacije

420804
16442

100,00
100,00

87.859,78

178,72

100,00

111.472,49

127,40

99,65

Drugi programi na stanovanjskem področju

87.500,00

111.858,92

111.472,49

127,40

99,65

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

76.000,00

94.747,93

94.361,50

124,16

99,59

76.000,00

94.747,93

94.361,50

124,16

99,59

76.000,00

94.747,93

94.361,50

124,16

99,59
100,00

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

6.500,00

6.304,96

6.304,96

97,00

100,00

Subvencije za spodbujanje gradenj

5.000,00

10.806,03

10.806,03

216,12

100,00

5.000,00

10.806,03

10.806,03

216,12

100,00

5.000,00

10.806,03

10.806,03

216,12

100,00

100,00

.
411999

50,00
178,72

87.859,78

.

OB110-14-0041

2.999,99
87.859,78

111.858,92

16059003

402501

2.999,99
87.859,78

49.160,00

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16441

6.000,00
49.160,00

87.500,00

1605
16440

12

120.804,53

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

OB110-14-0040

11

50.000,00

NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA

OB110-12-0079

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1606

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

74.700,00

104.459,26

104.458,75

139,84

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

24.700,00

13.047,11

13.047,11

52,82

100,00

Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

24.700,00

13.047,11

13.047,11

52,82

100,00

16450
OB110-13-0064
420804

PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

9.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

13.047,11

13.047,11

86,98

100,00

RUŠITEV OBJEKTOV

OB110-14-0042
420400
16069002
16456

Priprava zemljišča

15.000,00

13.047,11

13.047,11

86,98

100,00

Nakup zemljišč

50.000,00

91.412,15

91.411,64

182,82

100,00

Nakup zemljišč za investicije

50.000,00

91.412,15

91.411,64

182,82

100,00

.
402999

Drugi operativni odhodki
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0,00

354,15

354,15

0,00

100,00

0,00

354,15

354,15

0,00

100,00
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OB110-12-0083
420600

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10
91.058,00

91.057,49

182,11

100,00

Nakup zemljišč

50.000,00

91.058,00

91.057,49

182,11

100,00

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Rezerva občine

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

.
409100

Proračunska rezerva

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

4004
10

12

50.000,00

2302
23401

11

NAKUP ZEMLJIŠČ

23
23029001

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

260.096,00

746.000,13

746.000,13

286,82

100,00

9.480.838,00
40.000,00

9.462.493,34
40.000,00

8.673.449,24
35.777,28

91,48
89,44

91,66
89,44
89,44

1003

Aktivna politika zaposlovanja

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,44

10039001

Povečanje zaposljivosti

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,44

89,44

Javna dela

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,44

89,44

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,44

89,44

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

40.000,00

40.000,00

35.777,28

89,44

89,44

10403
.
411999

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

214.358,00

195.458,14

189.423,78

88,37

96,91

1702

Primarno zdravstvo

358,00

5.526,60

5.124,00

1.431,28

92,72

17029001

Dejavnost zdravstvenih domov

358,00

5.526,60

5.124,00

1.431,28

92,72

Oprema za zdravstvene namene

358,00

402,60

0,00

0,00

0,00

358,00

402,60

0,00

0,00

0,00

358,00

402,60

0,00

0,00

0,00

17401
.
402511
17404
OB110-15-0028
420801

Tekoče vzdrževanje druge opreme
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

100,00

GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

100,00

Investicijski nadzor

0,00

5.124,00

5.124,00

0,00

100,00

97,03

1707

Drugi programi na področju zdravstva

214.000,00

189.931,54

184.299,78

86,12

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

200.000,00

175.931,54

172.123,90

86,06

97,84

Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

200.000,00

175.931,54

172.123,90

86,06

97,84

200.000,00

175.931,54

172.123,90

86,06

97,84

200.000,00

175.931,54

172.123,90

86,06

97,84

14.000,00

14.000,00

12.175,88

86,97

86,97

17410
.
413105
17079002

Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
Mrliško ogledna služba
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10

Mrliško pregledna služba

17420

12.175,88

86,97

86,97

14.000,00

14.000,00

12.175,88

86,97

86,97

10.000,00

10.000,00

9.209,14

92,09

92,09

4.000,00

4.000,00

2.966,74

74,17

74,17

1.003.086,00

1.041.994,70

987.890,20

98,49

94,81

12.700,00

20.574,41

20.574,41

162,00

100,00

Nepremična kulturna dediščina

12.700,00

14.396,00

14.396,00

113,35

100,00

SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

12.700,00

14.396,00

14.396,00

113,35

100,00

12.700,00

14.396,00

14.396,00

113,35

100,00

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

413500

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

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

.
402503
18029002
18490

12.700,00

14.396,00

14.396,00

113,35

100,00

Premična kulturna dediščina

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0,00

6.178,41

6.178,41

0,00

100,00

TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

0,00

6.178,41

6.178,41

0,00

100,00

0,00

6.178,41

6.178,41

0,00

100,00

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

0,00

6.178,41

6.178,41

0,00

100,00

95,42

.
413302

12

14.000,00

413302

18481

11

14.000,00

.

18029001

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1803

Programi v kulturi

533.984,00

544.578,58

519.643,85

97,31

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

323.000,00

323.000,00

304.103,74

94,15

94,15

Knjižnična dejavnost

323.000,00

323.000,00

304.103,74

94,15

94,15

323.000,00

323.000,00

304.103,74

94,15

94,15

18401
.
413300

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

213.000,00

213.000,00

194.103,74

91,13

91,13

413302

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

110.000,00

110.000,00

110.000,00

100,00

100,00

Umetniški programi

147.984,00

155.768,00

150.616,82

101,78

96,69

Transferi KŠTM za dejavnost kulture

147.984,00

155.768,00

150.616,82

101,78

96,69

147.984,00

155.768,00

150.616,82

101,78

96,69

18039002
18408
.
413300

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

72.984,00

72.984,00

67.832,82

92,94

92,94

413302

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

75.000,00

82.784,00

82.784,00

110,38

100,00

Ljubiteljska kultura

58.000,00

58.053,59

57.354,41

98,89

98,80

Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,00

100,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,00

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

8.700,00

8.700,00

8.700,00

100,00

100,00

18039003
18410
.
412000
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Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

18411
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413302

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

18039005
18403
OB110-07-0116

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

49.300,00

49.353,59

48.654,41

98,69

98,58

49.300,00

49.353,59

48.654,41

98,69

98,58

45.000,00

45.053,59

44.354,41

98,57

98,45

4.300,00

4.300,00

4.300,00

100,00

100,00

Drugi programi v kulturi

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57

Investicijsko vzdrževanje knjižnice

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57

5.000,00

7.756,99

7.568,88

151,38

97,57

1804

Podpora posebnim skupinam

10.000,00

8.000,00

7.999,96

80,00

100,00

18049001

Programi veteranskih organizacij

10.000,00

8.000,00

7.999,96

80,00

100,00

Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

10.000,00

8.000,00

7.999,96

80,00

100,00

10.000,00

8.000,00

7.999,96

80,00

100,00

10.000,00

8.000,00

7.999,96

80,00

100,00

93,78

432300

18440

Investicijski transferi javnim zavodom

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

446.402,00

468.841,71

439.671,98

98,49

18059001

Programi športa

346.850,00

369.289,71

340.119,99

98,06

92,10

Transferi za športne dejavnosti

230.350,00

236.406,44

234.519,40

101,81

99,20

230.350,00

236.406,44

234.519,40

101,81

99,20

55.000,00

55.000,00

54.999,99

100,00

100,00

18420
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413300

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

48.550,00

48.550,00

46.662,97

96,11

96,11

413302

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

126.800,00

132.856,44

132.856,44

104,78

100,00

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA

116.500,00

132.883,27

105.600,59

90,64

79,47

20.000,00

20.000,00

17.160,22

85,80

85,80

20.000,00

20.000,00

17.160,22

85,80

85,80

18421
.
402603

Najemnine in zakupnine za druge objekte
ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI

41.500,00

41.237,58

17.275,20

41,63

41,89

420401

Novogradnje

40.000,00

40.000,00

17.275,20

43,19

43,19

420801

Investicijski nadzor

1.500,00

1.237,58

0,00

0,00

0,00

NAKUP FITNES NAPRAV

5.000,00

10.818,07

10.587,10

211,74

97,86

420299

Nakup druge opreme in napeljav

5.000,00

10.818,07

10.587,10

211,74

97,86

SANACIJA BAZENA

43.000,00

43.000,00

42.767,37

99,46

99,46

Rekonstrukcije in adaptacije

43.000,00

43.000,00

42.767,37

99,46

99,46

OB110-14-0010

OB110-14-0018

OB110-14-0025
420402
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12

SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI

7.000,00

7.262,42

7.261,35

103,73

99,99

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

7.000,00

7.262,42

7.261,35

103,73

99,99

IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI

0,00

10.565,20

10.549,35

0,00

99,85

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

10.565,20

10.549,35

0,00

99,85

OB110-14-0026

OB110-15-0016

18059002
18430

Programi za mladino

99.552,00

99.552,00

99.551,99

100,00

100,00

Transferi za mladinsko dejavnost

99.552,00

99.552,00

99.551,99

100,00

100,00

99.552,00

99.552,00

99.551,99

100,00

100,00

.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14.000,00

14.000,00

13.999,99

100,00

100,00

413300

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

50.552,00

50.552,00

50.552,00

100,00

100,00

413302

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

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001
19401

411921

100,00

100,00

89,44

90,17

2.010.000,00

2.059.171,80

2.053.906,67

102,18

99,74

2.010.000,00

2.059.171,80

2.053.906,67

102,18

99,74

1.937.704,13

1.937.735,85

101,99

100,00

1.900.000,00

1.937.704,13

1.937.735,85

101,99

100,00

1.900.000,00

1.937.704,13

1.937.735,85

101,99

100,00

100.000,00

92.599,00

89.065,20

89,07

96,18

100.000,00

92.599,00

89.065,20

89,07

96,18

0,00

873,46

873,46

0,00

100,00

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

402999

Drugi operativni odhodki

413300

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

OB110-07-0124

35.000,00

6.480.675,47

1.900.000,00

.

19405

35.000,00

7.187.051,69

Vrtci

Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo

19402

35.000,00

7.245.494,00

Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
.

100.000,00

91.725,54

88.191,74

88,19

96,15

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

10.000,00

28.868,67

27.105,62

271,06

93,89

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

10.000,00

28.868,67

27.105,62

271,06

93,89
100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

3.303,08

3.303,08

0,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

3.093,52

3.081,33

0,00

99,61

432300

Investicijski transferi javnim zavodom

10.000,00

22.472,07

20.721,21

207,21

92,21

4.566.267,00

4.471.460,26

3.775.585,59

82,68

84,44

4.521.267,00

4.426.460,26

3.730.585,59

82,51

84,28

13.000,00

14.943,00

14.943,00

114,95

100,00

13.000,00

14.943,00

14.943,00

114,95

100,00

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo
Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike

19410

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

.
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6
412000

19411

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

OB110-08-0026
420804

12

14.943,00

14.943,00

114,95

100,00

Transferi v osnovne šole

540.000,00

540.000,00

535.854,75

99,23

99,23

540.000,00

540.000,00

535.854,75

99,23

99,23

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

540.000,00

540.000,00

535.854,75

99,23

99,23
96,98

Študije za investicije na področju šolstva

19412

11

13.000,00

.
413302

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

74.916,00

82.801,00

80.303,16

107,19

NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

5.000,00

6.173,00

5.928,23

118,56

96,03

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

6.173,00

5.928,23

118,56

96,03

12.612,00

14.474,00

13.275,40

105,26

91,72

420801

ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Investicijski nadzor

7.612,00

6.932,00

5.734,00

75,33

82,72

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

5.000,00

7.542,00

7.541,40

150,83

99,99

ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

25.170,00

25.310,70

24.866,20

98,79

98,24

420801

Investicijski nadzor

15.170,00

15.170,00

15.079,20

99,40

99,40

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

10.140,70

9.787,00

97,87

96,51

ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

17.206,00

8.933,00

8.334,39

48,44

93,30

420801

Investicijski nadzor

7.206,00

7.206,00

7.197,99

99,89

99,89

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00

1.727,00

1.136,40

11,36

65,80

OB110-12-0036

OB110-13-0001

OB110-13-0003

OB110-13-0004
420801
420804

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

3.657,00

4.097,00

4.086,99

111,76

99,76

Investicijski nadzor

1.657,00

1.657,00

1.647,00

99,40

99,40
100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

OB110-14-0021
420801
420804
19413
OB110-10-0023

Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000,00

2.440,00

2.439,99

122,00

11.271,00

23.813,30

23.811,95

211,27

99,99

0,00

6.710,00

6.710,00

0,00

100,00

11.271,00

17.103,30

17.101,95

151,73

99,99

Investicijski transferi šolam

150.000,00

248.621,32

245.849,49

163,90

98,89

TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

150.000,00

248.621,32

245.849,49

163,90

98,89

150.000,00

248.621,32

245.849,49

163,90

98,89

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

3.743.351,00

3.540.094,94

2.853.635,19

76,23

80,61

NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

1.820.027,00

1.820.027,00

1.815.910,47

99,77

99,77

420401

Novogradnje

1.800.027,00

1.800.027,00

1.796.590,47

99,81

99,81

420801

Investicijski nadzor

20.000,00

20.000,00

19.320,00

96,60

96,60

432300
19414
OB110-08-0026

OB110-12-0036
420402

Investicijski transferi javnim zavodom

ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

319.756,00

128.821,99

128.821,99

40,29

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

319.756,00

128.821,99

128.821,99

40,29

100,00
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12

ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

576.804,00

507.496,31

436.999,18

75,76

86,11

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

576.804,00

507.496,31

436.999,18

75,76

86,11

ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

339.475,00

281.138,17

239.020,78

70,41

85,02

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

339.475,00

281.138,17

239.020,78

70,41

85,02

OB110-13-0001

OB110-13-0003

OB110-13-0004
420402

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

55.274,00

64.882,68

44.169,61

79,91

68,08

Rekonstrukcije in adaptacije

55.274,00

64.882,68

44.169,61

79,91

68,08

2.983,00

2.483,00

2.480,26

83,15

99,89

ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC

OB110-13-0005

2.983,00

2.483,00

2.480,26

83,15

99,89

TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

550.000,00

634.673,94

86.283,38

15,69

13,59

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

550.000,00

634.673,94

86.283,38

15,69

13,59

KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

79.032,00

100.571,85

99.949,52

126,47

99,38

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

79.032,00

96.911,85

96.289,52

121,84

99,36

420801

Investicijski nadzor

0,00

2.135,00

2.135,00

0,00

100,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

420402
OB110-14-0021

OB110-14-0043

19039002
19420

Rekonstrukcije in adaptacije

0,00

1.525,00

1.525,00

0,00

100,00

Glasbeno šolstvo

45.000,00

45.000,00

45.000,00

100,00

100,00

Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

40.000,00

37.000,00

37.000,00

92,50

100,00

40.000,00

37.000,00

37.000,00

92,50

100,00

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

40.000,00

37.000,00

37.000,00

92,50

100,00

Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

5.000,00

8.000,00

8.000,00

160,00

100,00

INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

5.000,00

8.000,00

8.000,00

160,00

100,00

Investicijski transferi javnim zavodom

5.000,00

8.000,00

8.000,00

160,00

100,00

99,20

.
413302
19421
OB110-07-0135
432300

1906

Pomoči šolajočim

669.227,00

656.419,63

651.183,21

97,30

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

669.227,00

656.419,63

651.183,21

97,30

99,20

Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja

669.227,00

656.419,63

651.183,21

97,30

99,20

669.227,00

656.419,63

651.183,21

97,30

99,20

411900

Regresiranje prevozov v šolo

650.000,00

637.192,63

633.935,21

97,53

99,49

411902

Doplačila za šolo v naravi

19.227,00

19.227,00

17.248,00

89,71

89,71

977.900,00

997.988,81

979.682,51

100,18

98,17

40.000,00

46.460,00

44.160,00

110,40

95,05

19430
.

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001
20400

Drugi programi v pomoč družini

40.000,00

46.460,00

44.160,00

110,40

95,05

Pomoč staršem ob rojstvu otrok

40.000,00

46.460,00

44.160,00

110,40

95,05
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.
411103

Darilo ob rojstvu otroka

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

40.000,00

46.460,00

44.160,00

110,40

95,05

40.000,00

46.460,00

44.160,00

110,40

95,05

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

937.900,00

951.528,81

935.522,51

99,75

98,32

20049002

Socialno varstvo invalidov

135.000,00

152.793,60

152.793,60

113,18

100,00

Socialni transferi posameznikom

135.000,00

152.793,60

152.793,60

113,18

100,00

135.000,00

152.793,60

152.793,60

113,18

100,00

Izplačila družinskemu pomočniku

135.000,00

152.793,60

152.793,60

113,18

100,00

Socialno varstvo starih

659.900,00

651.115,27

643.587,21

97,53

98,84

35.000,00

40.658,64

40.658,64

116,17

100,00

35.000,00

40.658,64

40.658,64

116,17

100,00

20401
.
411922
20049003

Center za socialno delo Sevnica

20410
.
413302

Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših

20430
.

35.000,00

40.658,64

40.658,64

116,17

100,00

620.900,00

606.456,63

600.642,07

96,74

99,04

620.900,00

606.456,63

600.642,07

96,74

99,04
79,73

402301

Vzdrževanje in popravila vozil

1.000,00

1.000,01

797,34

79,73

402304

Pristojbine za registracijo vozil

400,00

400,00

226,97

56,74

56,74

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

3.000,00

3.000,00

712,30

23,74

23,74

411909

Regresiranje oskrbe v domovih

486.500,00

460.121,22

456.970,06

93,93

99,32

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

130.000,00

141.935,40

141.935,40

109,18

100,00

4.000,00

4.000,00

2.286,50

57,16

57,16

4.000,00

4.000,00

2.286,50

57,16

57,16

4.000,00

4.000,00

2.286,50

57,16

57,16

INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

20431
.
402699
20049004
20411

Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
Socialno varstvo materialno ogroženih

88.000,00

90.639,94

82.191,70

93,40

90,68

Socialni transferi

88.000,00

90.639,94

82.191,70

93,40

90,68

88.000,00

90.639,94

82.191,70

93,40

90,68

.
411299

Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

30.000,00

36.887,98

36.885,78

122,95

99,99

411920

Subvencioniranje stanarin

55.000,00

50.751,96

45.305,92

82,37

89,27

411999

Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

20049006
20402

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

55.000,00

56.980,00

56.950,00

103,55

99,95

Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela

55.000,00

56.980,00

56.950,00

103,55

99,95

55.000,00

56.980,00

56.950,00

103,55

99,95

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.000,00

56.980,00

56.950,00

103,55

99,95

.
412000
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9

10

11

401.376,00
2.000,00

435.575,64
1.939,80

431.581,98
1.939,80

107,53
96,99

12
99,08
100,00

0603

Dejavnost občinske uprave

2.000,00

1.939,80

1.939,80

96,99

100,00

06039001

Administracija občinske uprave

2.000,00

1.939,80

1.939,80

96,99

100,00

OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG

2.000,00

1.939,80

1.939,80

96,99

100,00

2.000,00

1.939,80

1.939,80

96,99

100,00

06431
.
402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001
10401
OB110-07-0299
410299

1.939,80

1.939,80

96,99

100,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

Povečanje zaposljivosti

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

Spodbujanje zaposlovanja

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11

2.000,00

15.000,00

15.000,00

3.953,65

3.953,65

26,36

100,00

93.324,00

124.375,46

123.395,11

132,22

99,21
99,05

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

75.324,00

103.369,74

102.389,39

135,93

11029001

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

47.500,00

49.000,00

48.429,40

101,96

98,84

Naložbe v kmetijska gospodarstva

40.000,00

40.000,00

39.429,40

98,57

98,57

11401
OB110-11-0025
410217

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

40.000,00

40.000,00

39.429,40

98,57

98,57

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

40.000,00

40.000,00

39.429,40

98,57

98,57

6.500,00

9.000,00

9.000,00

138,46

100,00

Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

11403
OB110-07-0304
410217
11414
OB110-13-0011
420800

POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

6.500,00

9.000,00

9.000,00

138,46

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.500,00

9.000,00

9.000,00

138,46

100,00

Program vinsko turističnih cest (VTC)

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Študija o izvedljivosti projekta

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.524,00

54.113,74

53.703,99

195,12

99,24

3.400,00

3.341,57

3.341,57

98,28

100,00

3.400,00

3.341,57

3.341,57

98,28

100,00

Druge odškodnine in kazni

3.400,00

3.341,57

3.341,57

98,28

100,00

Delovanje društev s področja kmetijstva

6.124,00

6.124,00

6.113,09

99,82

99,82

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002

Odškodnine v kmetijstvu

11405
.
402799
11407
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412000

413302

420299

12

6.124,00

6.113,09

99,82

99,82

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

6.124,00

6.124,00

6.113,09

99,82

99,82

Razvoj podeželja

5.000,00

31.648,17

31.564,02

631,28

99,73

0,00

4.229,91

4.229,91

0,00

100,00
100,00

.

OB110-14-0023

11

6.124,00

.

11408

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

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

0,00

4.229,91

4.229,91

0,00

TRŽNICA SEVNICA

5.000,00

27.418,26

27.334,11

546,68

99,69

Nakup druge opreme in napeljav

5.000,00

27.418,26

27.334,11

546,68

99,69
96,07

Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

8.000,00

8.000,00

7.685,31

96,07

ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000,00

2.000,00

1.987,50

99,38

99,38

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

2.000,00

2.000,00

1.987,50

99,38

99,38

ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

6.000,00

6.000,00

5.697,81

94,96

94,96

410217

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

6.000,00

6.000,00

5.697,81

94,96

94,96

Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

11409
OB110-07-0306

OB110-07-0394

11411
OB110-07-0307
410217
11029003
11413

NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00

100,00

Zemljiške operacije

300,00

256,00

256,00

85,33

100,00

Pomoč za zaokrožitev zemljišč

300,00

256,00

256,00

85,33

100,00

300,00

256,00

256,00

85,33

100,00

.
Drugi splošni material in storitve

300,00

256,00

256,00

85,33

100,00

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

18.000,00

21.005,72

21.005,72

116,70

100,00

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

18.000,00

21.005,72

21.005,72

116,70

100,00

Zapuščene živali

18.000,00

21.005,72

21.005,72

116,70

100,00

18.000,00

21.005,72

21.005,72

116,70

100,00

18.000,00

21.005,72

21.005,72

116,70

100,00

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

402099

11406
.
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
Študije na področju obnovljivih virov energije

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

KABLIRANJE ARŠKO POLJE

22.000,00

36.765,58

36.698,57

166,81

99,82

420401

Novogradnje

15.000,00

27.822,98

27.762,07

185,08

99,78

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

7.000,00

8.942,60

8.936,50

127,66

99,93

12401
OB110-14-0011
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11

12

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

1302

Cestni promet in infrastruktura

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

13029003

Urejanje cestnega prometa

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

JAVNI POTNIŠKI PROMET

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

0,00

15.520,21

14.935,80

0,00

96,23

218.452,00

232.088,12

231.226,23

105,85

99,63

101.889,00

104.674,13

104.674,13

102,73

100,00

101.889,00

104.674,13

104.674,13

102,73

100,00

65.000,00

67.785,13

67.785,13

104,28

100,00

0,00

300,00

300,00

0,00

100,00

13450
.
402399

Drugi prevozni in transportni stroški

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Spodbude podjetniškemu razvoju

14404
.
402999
OB110-06-0007
410299
OB110-09-0020
410299

0,00

300,00

300,00

0,00

100,00

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

Drugi operativni odhodki

15.000,00

10.344,88

10.344,88

68,97

100,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

15.000,00

10.344,88

10.344,88

68,97

100,00

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

43.000,00

55.140,25

55.140,25

128,23

100,00

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

43.000,00

55.140,25

55.140,25

128,23

100,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PODJETNIŠKI INKUBATOR

OB110-09-0059
410299
OB110-13-0096
420804

Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZA POSAVSKI GOZD IN LES

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

36.889,00

36.889,00

36.889,00

100,00

100,00

36.889,00

36.889,00

36.889,00

100,00

100,00

Delovanje RRA

14406
.
413302

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

36.889,00

36.889,00

36.889,00

100,00

100,00

116.563,00

127.413,99

126.552,10

108,57

99,32

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

116.563,00

127.413,99

126.552,10

108,57

99,32

Turizem

116.563,00

127.413,99

126.552,10

108,57

99,32

107.863,00

108.613,51

107.751,62

99,90

99,21

1.632,00

2.400,96

2.400,96

147,12

100,00

13.027,00

13.008,55

12.937,66

99,31

99,46

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002
14420
.
402999

Drugi operativni odhodki

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

413300

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

61.204,00

61.204,00

60.413,00

98,71

98,71

413302

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

100,00

OB110-14-0044
420500

32.000,00

32.000,00

32.000,00

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

8.700,00

18.800,48

18.800,48

216,10

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

8.700,00

18.800,48

18.800,48

216,10

100,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505

Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001
15430
.
412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19

IZOBRAŽEVANJE

1906

Pomoči šolajočim

19069003
19440

411799

0,00

0,00

0,00

19.432,82

39,18

92,83

49.600,00

20.932,82

19.432,82

39,18

92,83

Štipendije

49.600,00

20.932,82

19.432,82

39,18

92,83

49.600,00

20.932,82

19.432,82

39,18

92,83

49.600,00

20.932,82

19.432,82

39,18

92,83

Druge štipendije

KS BLANCA
LOKALNA SAMOUPRAVA

06

0,00

20.932,82

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
.

5000

1.000,00

49.600,00

49.600,00

20.932,82

19.432,82

39,18

92,83

62.963,00
16.402,00

62.963,00
12.712,87

60.010,67
9.766,95

95,31
59,55

95,31
76,83

0603

Dejavnost občinske uprave

16.402,00

12.712,87

9.766,95

59,55

76,83

06039001

Administracija občinske uprave

12.702,00

10.212,87

9.343,71

73,56

91,49

6.180,00

6.179,99

6.071,90

98,25

98,25

6.180,00

6.179,99

6.071,90

98,25

98,25

5.500,00

5.489,99

5.382,17

97,86

98,04

Administracija - KS Blanca

60001
.
402902
402905
60002

Plačila po podjemnih pogodbah
Sejnine udeležencem odborov

680,00

690,00

689,73

101,43

99,96

Pisarniški material - KS Blanca

1.000,00

142,05

142,05

14,21

100,00

1.000,00

142,05

142,05

14,21

100,00

Pisarniški material in storitve

1.000,00

142,05

142,05

14,21

100,00

Stroški prevozov-KS Blanca

560,00

459,66

154,65

27,62

33,64

560,00

459,66

154,65

27,62

33,64

560,00

459,66

154,65

27,62

33,64

.
402000
60003
.
402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva
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10

Energija in komunalne storitve-KS Blanca

60005
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

2.562,00

1.972,35

1.915,34

74,76

97,11

2.562,00

1.972,35

1.915,34

74,76

97,11

0,00

1.391,50

1.385,79

0,00

99,59

2.160,00

100,00

87,52

4,05

87,52

402204

Odvoz smeti

150,00

150,00

111,19

74,13

74,13

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

252,00

330,85

330,84

131,29

100,00

Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

2.400,00

1.458,82

1.059,77

44,16

72,65

2.400,00

1.458,82

1.059,77

44,16

72,65

402009

Izdatki za reprezentanco

1.200,00

729,00

628,82

52,40

86,26

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

0,00

9,99

8,67

0,00

86,79

402999

Drugi operativni odhodki

1.200,00

719,83

422,28

35,19

58,66

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

3.700,00

2.500,00

423,24

11,44

16,93

60006
.

06039002

Upravljanje z premoženjem

3.700,00

2.500,00

423,24

11,44

16,93

INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

2.500,00

2.500,00

423,24

16,93

16,93

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.500,00

2.500,00

423,24

16,93

16,93

NAKUP RAČUNALNIKA

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420202

Nakup strojne računalniške opreme

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.161,00

45.210,13

45.210,08

112,57

100,00

40.161,00

45.210,13

45.210,08

112,57

100,00

60007
OB110-08-0030

OB110-13-0066

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6.161,00

9.256,01

9.256,01

150,24

100,00

Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

6.161,00

9.256,01

9.256,01

150,24

100,00

6.161,00

9.256,01

9.256,01

150,24

100,00

.
402503
13029002
13002

6.161,00

9.256,01

9.256,01

150,24

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

34.000,00

35.954,12

35.954,07

105,75

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

34.000,00

35.954,12

35.954,07

105,75

100,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

.
420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

22.000,00

14.454,11

14.454,11

65,70

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

22.000,00

14.454,11

14.454,11

65,70

100,00

OB110-07-0136
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7

8

9

10

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

ASFALTACIJA JP

12.000,00

21.500,00

21.499,96

179,17

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

12.000,00

21.500,00

21.499,96

179,17

100,00

14

GOSPODARSTVO

600,00

0,00

0,00

0,00

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

600,00

0,00

0,00

0,00

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

600,00

0,00

0,00

0,00

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,83

99,83

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,83

99,83

14039002
14000
.
402999

Drugi operativni odhodki

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,83

99,83

Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,83

99,83

3.700,00

3.700,00

3.693,64

99,83

99,83

520,00

400,56

394,20

75,81

98,41

16095
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

1.350,00

844,76

844,76

62,57

100,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.830,00

2.454,68

2.454,68

134,14

100,00

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

100,00
100,00

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18
1803

Programi v kulturi

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

18039003

Ljubiteljska kultura

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Blanca

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

100,00

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.100,00

1.340,00

1.340,00

63,81

100,00

199.881,00
26.300,00

224.947,00
21.475,78

223.088,41
21.414,98

111,61
81,43

99,17
99,72

18001
.
412000

06

KS BOŠTANJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

26.300,00

21.475,78

21.414,98

81,43

99,72

Administracija občinske uprave

24.700,00

21.475,78

21.414,98

86,70

99,72

Pisarniški material-KS Boštanj

3.500,00

2.144,63

2.083,91

59,54

97,17

3.500,00

2.144,63

2.083,91

59,54

97,17

5001

06039001
60011
.
402000

Pisarniški material in storitve

500,00

262,80

242,00

48,40

92,09

402001

Čistilni material in storitve

100,00

16,70

16,70

16,70

100,00
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6
402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

402402

1.031,21

51,56

100,00

900,00

833,92

794,00

88,22

95,21

3.500,00

1.810,58

1.810,58

51,73

100,00

3.500,00

1.810,58

1.810,58

51,73

100,00

Stroški prevoza v državi

3.500,00

1.810,58

1.810,58

51,73

100,00

Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

4.500,00

2.706,01

2.706,01

60,13

100,00

4.500,00

2.706,01

2.706,01

60,13

100,00

.
402200

Električna energija

1.100,00

795,40

795,40

72,31

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.600,00

662,62

662,62

41,41

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

800,00

677,33

677,33

84,67

100,00

402206

Poštnina in kurirske storitve
Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

60015
.

1.000,00

570,66

570,66

57,07

100,00

13.200,00

14.814,56

14.814,48

112,23

100,00

13.200,00

14.814,56

14.814,48

112,23

100,00

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

300,00

119,97

119,97

39,99

100,00

402901

Plačila avtorskih honorarjev

300,00

369,54

369,54

123,18

100,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

9.000,00

11.762,46

11.762,46

130,69

100,00

402920

Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

500,00

93,94

93,94

18,79

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

413500

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

06039002
60016

100,00

60,14

60,14

60,14

100,00

3.000,00

2.408,43

2.408,43

80,28

100,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.381,00

104.695,04

103.723,19

122,92

99,07
99,07

.
402600

Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

12

1.031,21

.

60014

11

2.000,00

Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj

60012

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1302

Cestni promet in infrastruktura

84.381,00

104.695,04

103.723,19

122,92

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.331,00

22.438,82

21.522,82

100,90

95,92

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

21.331,00

22.438,82

21.522,82

100,90

95,92

13011

Stran 34 od 53

Prih/O
PU
dh
1

2

PK

PP

3

4

NRP

Konto

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

5

6

7

8

9

10

.
402500
402503
13029002
13012
OB110-12-0041
420402
13029004
13017
OB110-12-0044
420401

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

21.331,00

22.438,82

21.522,82

100,90

95,92

1.331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

20.000,00

22.438,82

21.522,82

107,61

95,92

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

61.050,00

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

61.050,00

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93

JP V KS BOŠTANJ

61.050,00

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93

Rekonstrukcije in adaptacije

61.050,00

82.256,22

82.200,37

134,64

99,93
0,00

Cestna razsvetljava

2.000,00

0,00

0,00

0,00

CESTNA RAZSVETLJAVA-NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JR BOŠTANJ

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Novogradnje

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.200,00

66.320,91

65.662,11

121,15

99,01

54.200,00

66.320,91

65.662,11

121,15

99,01

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

43.000,00

53.428,57

53.428,57

124,25

100,00

Oskrba z vodo - KS Boštanj

43.000,00

53.428,57

53.428,57

124,25

100,00

39.000,00

53.428,57

53.428,57

137,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

11.291,05

11.291,05

125,46

100,00

300,00

354,30

354,30

118,10

100,00

1.500,00

1.926,36

1.926,36

128,42

100,00

20.000,00

29.824,54

29.824,54

149,12

100,00

1.200,00

1.374,11

1.374,11

114,51

100,00

16055
.
402006
402200

Električna energija

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402206

Poštnina in kurirske storitve

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402999

Drugi operativni odhodki

5.000,00

6.805,86

6.805,86

136,12

100,00

413500

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

1.800,00

1.852,35

1.852,35

102,91

100,00

OBNOVA VODOVODNE POVEZAVE JABLANICA-BREZOVEC

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB110-14-0004
420500
16039002
16072

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.200,00

12.892,34

12.233,54

109,23

94,89

Urejanje pokopališč

11.200,00

12.892,34

12.233,54

109,23

94,89
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.
402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

9.200,00

10.986,94

10.328,14

112,26

94,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.551,71

1.551,71

96,98

100,00

100,00

44,00

44,00

44,00

100,00

402204

Odvoz smeti

3.000,00

3.928,77

3.928,77

130,96

100,00

402206

Poštnina in kurirske storitve

150,00

112,88

112,88

75,25

100,00

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.000,00

5.219,13

4.560,33

114,01

87,38

402510

Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

150,00

130,45

130,45

86,97

100,00

2.000,00

1.905,40

1.905,40

95,27

100,00

OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

OB110-12-0089
420299

Nakup druge opreme in napeljav

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

0,00

905,00

905,00

0,00

100,00

2.000,00

1.000,40

1.000,40

50,02

100,00

35.000,00

32.455,27

32.288,13

92,25

99,49
99,49

1803

Programi v kulturi

35.000,00

32.455,27

32.288,13

92,25

18039003

Ljubiteljska kultura

20.000,00

31.115,90

30.956,98

154,78

99,49

Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

20.000,00

31.115,90

30.956,98

154,78

99,49

20.000,00

31.115,90

30.956,98

154,78

99,49

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,00

31.115,90

30.956,98

154,78

99,49

18011
.
412000
18039005
18012

Drugi programi v kulturi

15.000,00

1.339,37

1.331,15

8,87

99,39

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

15.000,00

1.339,37

1.331,15

8,87

99,39

15.000,00

1.331,15

1.331,15

8,87

100,00
100,00

.
402500
OB110-15-0021
420500

15.000,00

1.331,15

1.331,15

8,87

OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

8,22

0,00

0,00

0,00

38.024,00
18.050,00

38.024,00
18.059,98

32.612,39
15.645,42

85,77
86,68

85,77
86,63

06

KS KRMELJ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

18.050,00

18.059,98

15.645,42

86,68

86,63

Administracija občinske uprave

17.650,00

17.659,98

15.645,42

88,64

88,59

2.490,00

2.343,29

2.085,95

83,77

89,02

2.490,00

2.343,29

2.085,95

83,77

89,02

450,00

343,31

343,31

76,29

100,00

5002

06039001

Administracija -KS Krmelj

60020
.
402000

Pisarniški material in storitve
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6
402001

Čistilni material in storitve

402009
60021

402300

12

39,98

23,37

58,43

58,45

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

1.960,00

1.719,27

85,96

87,72

Stroški prevozov-KS Krmelj

3.000,00

3.000,00

1.980,91

66,03

66,03

3.000,00

3.000,00

1.980,91

66,03

66,03

Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.000,00

3.000,00

1.980,91

66,03

66,03

Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.350,00

3.463,93

3.325,18

99,26

95,99

3.350,00

3.463,93

3.325,18

99,26

95,99
100,00

.
402200

Električna energija

1.600,00

1.651,87

1.651,87

103,24

402203

Voda in komunalne storitve

350,00

387,74

387,74

110,78

100,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

700,00

724,32

724,32

103,47

100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

60024
.

700,00

700,00

561,25

80,18

80,18

8.810,00

8.852,76

8.253,38

93,68

93,23

8.810,00

8.852,76

8.253,38

93,68

93,23

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

400,00

400,00

294,48

73,62

73,62

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

7.080,00

7.080,00

6.853,55

96,80

96,80

402905

Sejnine udeležencem odborov

1.200,00

1.200,00

965,69

80,47

80,47

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

40,00

32,76

9,72

24,30

29,67

402999

Drugi operativni odhodki

90,00

140,00

129,94

144,38

92,81

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje z premoženjem - KS Krmelj

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

06039002
60025
OB110-12-0046
420202

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Nakup strojne računalniške opreme

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

7.800,00

7.139,97

6.647,75

85,23

93,11

7.800,00

7.139,97

6.647,75

85,23

93,11

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001
13021

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.800,00

6.647,75

6.647,75

114,62

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

5.800,00

6.647,75

6.647,75

114,62

100,00

5.800,00

6.647,75

6.647,75

114,62

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.800,00

6.647,75

6.647,75

114,62

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

.
402503
13029002

11

40,00

.

60023

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
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9
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Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

Novogradnje cest-KS KS Krmelj

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

PLOČNIKI IN JR GABRIJELE

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,00

492,22

0,00

0,00

0,00

6.150,00

6.596,83

5.222,75

84,92

79,17

6.150,00

6.596,83

5.222,75

84,92

79,17

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.150,00

6.596,83

5.222,75

84,92

79,17

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

6.150,00

6.596,83

5.222,75

84,92

79,17

4.150,00

4.407,33

3.033,25

73,09

68,82

400,00

400,00

357,65

89,41

89,41

16020
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

270,00

716,83

586,38

217,18

81,80

402204

Odvoz smeti

2.480,00

2.480,00

1.872,06

75,49

75,49

402500
OB110-14-0002
420500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

810,50

217,16

21,72

26,79

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000,00

2.189,50

2.189,50

109,48

100,00

81,84

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.024,00

6.227,22

5.096,47

84,60

1803

Programi v kulturi

5.524,00

5.513,99

4.383,26

79,35

79,49

18039003

Ljubiteljska kultura

1.800,00

1.790,00

1.790,00

99,44

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

1.800,00

1.790,00

1.790,00

99,44

100,00

1.800,00

1.790,00

1.790,00

99,44

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.800,00

1.790,00

1.790,00

99,44

100,00

Drugi programi v kulturi

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,64

69,64

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

3.724,00

3.723,99

2.593,26

69,64

69,64

18020
.
412000
18039005
18021
OB110-07-0158
420500
OB110-08-0046

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ

1.363,00

2.566,09

2.494,44

183,01

97,21

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.363,00

2.566,09

2.494,44

183,01

97,21

KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

2.361,00

1.157,90

98,82

4,19

8,53

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.361,00

1.157,90

98,82

4,19

8,53

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

18059001

Programi športa

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

420500

18022
OB110-09-0074

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00
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6
420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

500,00

713,23

713,21

142,64

100,00

115.778,00
24.300,00

115.778,00
24.563,87

115.400,94
24.322,77

99,67
100,09

99,67
99,02
99,02

06

KS LOKA
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

24.300,00

24.563,87

24.322,77

100,09

Administracija občinske uprave

23.800,00

24.563,87

24.322,77

102,20

99,02

3.200,00

3.428,09

3.428,09

107,13

100,00

3.200,00

3.428,09

3.428,09

107,13

100,00

1.200,00

1.544,71

1.544,71

128,73

100,00

0,00

665,00

665,00

0,00

100,00

5003

06039001

Pisarniški material-KS Loka

60030
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

402099

Drugi splošni material in storitve

2.000,00

1.218,38

1.218,38

60,92

100,00

Energija in komunalne storitve - KS Loka

7.500,00

10.742,93

10.592,20

141,23

98,60

7.500,00

10.742,93

10.592,20

141,23

98,60

5.000,00

4.255,27

4.104,54

82,09

96,46
100,00

60031
.
402200

Električna energija

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402204

Odvoz smeti

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

156,24

156,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

853,10

853,10

85,31

100,00

1.000,00

5.478,32

5.478,32

547,83

100,00

Drugi operativni odhodki-KS Loka

13.100,00

10.392,85

10.302,48

78,64

99,13

13.100,00

10.392,85

10.302,48

78,64

99,13

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

11.000,00

9.545,76

9.545,76

86,78

100,00

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

100,00

14,08

14,03

14,03

99,64

402999

Drugi operativni odhodki

2.000,00

833,01

742,69

37,13

89,16

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Upravljanje z premoženjem - KS Loka

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.929,00

50.095,10

50.046,26

86,39

99,90

57.929,00

50.095,10

50.046,26

86,39

99,90

31.292,00

23.458,10

23.424,03

74,86

99,85

60032
.

06039002
60033
.
402007

13

0,00
500,00

Računalniške storitve

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

13032
.
402503
13029002
13030
OB110-10-0037
420402
13029004
13031

11

12

31.292,00

23.458,10

23.424,03

74,86

99,85

31.292,00

23.458,10

23.424,03

74,86

99,85

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

31.292,00

23.458,10

23.424,03

74,86

99,85

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

UREJANJE JAVNIH POTI V KS

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

Rekonstrukcije in adaptacije

25.637,00

26.637,00

26.622,23

103,84

99,94

Cestna razsvetljava

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cestna razsvetljava-KS Loka

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.549,00

32.093,53

32.008,37

104,78

99,73

30.549,00

32.093,53

32.008,37

104,78

99,73

.
402503

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

15.700,00

16.234,24

16.234,24

103,40

100,00

Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

15.700,00

16.234,24

16.234,24

103,40

100,00

15.700,00

16.234,24

16.234,24

103,40

100,00

700,00

628,34

628,34

89,76

100,00
100,00

16030
.
402200
402503
16039002
16075

Električna energija
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.000,00

15.605,90

15.605,90

104,04

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

14.849,00

15.859,29

15.774,13

106,23

99,46

Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka

14.849,00

15.859,29

15.774,13

106,23

99,46

14.849,00

6.519,98

6.459,22

43,50

99,07

1.500,00

1.428,53

1.367,86

91,19

95,75

.
402200
402203

Voda in komunalne storitve

402204

Odvoz smeti

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

9.339,31

9.314,91

0,00

99,74

3.000,00

9.025,50

9.023,54

300,78

99,98

OB110-15-0014

18

Električna energija

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

200,00

17,47

17,38

8,69

99,48

2.500,00

1.972,03

1.972,03

78,88

100,00

10.649,00

3.101,95

3.101,95

29,13

100,00

1803

Programi v kulturi

3.000,00

2.800,00

2.800,00

93,33

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.000,00

2.800,00

2.800,00

93,33

100,00
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7

8

9

10

Ljubiteljska kultura v KS Loka

18030
.
412000

1805
18059001
18031
OB110-15-0015
420401

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

06

11

12

3.000,00

2.800,00

2.800,00

93,33

100,00

3.000,00

2.800,00

2.800,00

93,33

100,00

3.000,00

2.800,00

2.800,00

93,33

100,00

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

Programi športa

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

Novogradnje

KS PRIMOŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

5004

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

0,00

6.225,50

6.223,54

0,00

99,97

26.629,00
5.650,00

26.629,00
7.350,00

14.759,26
5.495,80

55,43
97,27

55,43
74,77

0603

Dejavnost občinske uprave

5.650,00

7.350,00

5.495,80

97,27

74,77

06039001

Administracija občinske uprave

5.650,00

7.350,00

5.495,80

97,27

74,77

Administracija - KS Primož

1.950,00

1.758,28

211,83

10,86

12,05

1.950,00

1.758,28

211,83

10,86

12,05

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

60040
.
402000

Pisarniški material in storitve

402009

Izdatki za reprezentanco

800,00

608,28

211,83

26,48

34,82

Energija in komunalne storitve-KS Primož

2.500,00

4.224,80

3.936,05

157,44

93,17

2.500,00

4.224,80

3.936,05

157,44

93,17

402200

Električna energija

2.500,00

4.200,00

3.911,25

156,45

93,13

402203

Voda in komunalne storitve

0,00

24,80

24,80

0,00

100,00

1.200,00

1.366,92

1.347,92

112,33

98,61

1.200,00

1.366,92

1.347,92

112,33

98,61

1.200,00

1.366,92

1.347,92

112,33

98,61

16.979,00

12.859,67

3.944,13

23,23

30,67
30,67

402099
60041

Drugi splošni material in storitve

.

Drugi operativni odhodki-KS Primož

60042
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13
1302

Cestni promet in infrastruktura

16.979,00

12.859,67

3.944,13

23,23

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

9.000,00

4.880,67

3.344,13

37,16

68,52

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

9.000,00

4.880,67

3.344,13

37,16

68,52

9.000,00

4.880,67

3.344,13

37,16

68,52

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.000,00

4.880,67

3.344,13

37,16

68,52

13040
.
402503
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6

13029002
13041
OB110-07-0353
420402

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10
7.979,00

600,00

7,52

7,52

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

UREJANJE JAVNIH POTI

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

Rekonstrukcije in adaptacije

7.979,00

7.979,00

600,00

7,52

7,52

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1603

Komunalna dejavnost

OB110-07-0282
420500

Oskrba z vodo

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

GRADBENI MATERIAL

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

12

7.979,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16040

11

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

16
16039001

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

5.419,33

5.319,33

177,31

98,15

1803

Programi v kulturi

1.000,00

1.000,00

900,00

90,00

90,00

18039003

Ljubiteljska kultura

1.000,00

1.000,00

900,00

90,00

90,00

Ljubiteljska kultura-KS Primož

1.000,00

1.000,00

900,00

90,00

90,00

1.000,00

1.000,00

900,00

90,00

90,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.000,00

1.000,00

900,00

90,00

90,00

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

18040
.
412000

Šport in prostočasne aktivnosti

1805
18059001
18041
OB110-13-0068
420401

Programi športa

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

Novogradnje

KS SEVNICA
LOKALNA SAMOUPRAVA

5005
06

2.000,00

4.419,33

4.419,33

220,97

100,00

191.370,00
11.730,00

191.370,00
9.449,74

191.352,08
9.433,02

99,99
80,42

99,99
99,82

0603

Dejavnost občinske uprave

11.730,00

9.449,74

9.433,02

80,42

99,82

06039001

Administracija občinske uprave

11.330,00

9.449,74

9.433,02

83,26

99,82

5.600,00

5.548,00

5.546,71

99,05

99,98

5.600,00

5.548,00

5.546,71

99,05

99,98

0,00

4.025,24

4.024,67

0,00

99,99

Administracija -KS Sevnica

60050
.
402902
402905
60051

Plačila po podjemnih pogodbah
Sejnine udeležencem odborov

5.600,00

1.522,76

1.522,04

27,18

99,95

Pisarniški material - KS Sevnica

1.700,00

1.697,78

1.697,77

99,87

100,00
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5

6

7

8

9

10

.
402000

Pisarniški material in storitve

12

1.697,78

1.697,77

99,87

100,00

100,00

108,30

108,29

108,29

99,99

402001

Čistilni material in storitve

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izdatki za reprezentanco

1.500,00

1.589,48

1.589,48

105,97

100,00

Stroški prevozov-KS Sevnica

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.
402301

Vzdrževanje in popravila vozil

402304

Pristojbine za registracijo vozil

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402305

Zavarovalne premije za motorna vozila

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.850,00

1.199,00

1.184,48

64,03

98,79

Energija in komunalne storitve-KS Sevnica

60054

1.850,00

1.199,00

1.184,48

64,03

98,79

402200

Električna energija

350,00

248,10

248,10

70,89

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

600,00

371,00

364,56

60,76

98,26

.

402203

Voda in komunalne storitve

100,00

112,00

108,71

108,71

97,06

402204

Odvoz smeti

100,00

117,95

114,00

114,00

96,65

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

700,00

349,95

349,11

49,87

99,76

Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

980,00

1.004,96

1.004,06

102,46

99,91

980,00

1.004,96

1.004,06

102,46

99,91

900,00

382,20

381,85

42,43

99,91

80,00

10,05

9,50

11,88

94,53

0,00

612,71

612,71

0,00

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Računalniške storitve

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172.640,00

174.267,61

174.266,79

100,94

100,00

172.640,00

174.267,61

174.266,79

100,94

100,00

60055
.
402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

06039002
60056
.
402007

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura
13050

11

1.700,00

402009
60052

13029001

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

73.377,00

67.115,74

67.115,74

91,47

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

73.377,00

67.115,74

67.115,74

91,47

100,00
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5

6

7

8

9

10

.
402503
13029002
13051
OB110-07-0182
420402
OB110-12-0048

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

73.377,00

67.115,74

67.115,74

91,47

100,00

73.377,00

67.115,74

67.115,74

91,47

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

99.263,00

107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

99.263,00

107.151,87

107.151,05

107,95

100,00

PLAZOVI - SANACIJA

10.000,00

12.246,92

12.246,92

122,47

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

10.000,00

12.246,92

12.246,92

122,47

100,00

JP GRM-JALOVEC

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukcije in adaptacije

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

8.000,00

9.857,21

9.857,21

123,22

100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

8.000,00

9.857,21

9.857,21

123,22

100,00

JP KANTUŽAR-BREĆKO

16.000,00

11.986,50

11.986,50

74,92

100,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

16.000,00

11.986,50

11.986,50

74,92

100,00

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

49.263,00

73.061,24

73.060,42

148,31

100,00

420402
OB110-12-0052

OB110-13-0070

OB110-14-0024
420402

Rekonstrukcije in adaptacije

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18

49.263,00

73.061,24

73.060,42

148,31

100,00

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

100,00
100,00

1803

Programi v kulturi

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

18039003

Ljubiteljska kultura

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

100,00

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

7.000,00

7.652,65

7.652,27

109,32

100,00

48.310,00
10.580,00

48.310,00
9.636,47

48.044,39
9.421,70

99,45
89,05

99,45
97,77

18050
.
412000

KS STUDENEC
LOKALNA SAMOUPRAVA

5006
06
0603

Dejavnost občinske uprave

10.580,00

9.636,47

9.421,70

89,05

97,77

06039001

Administracija občinske uprave

10.580,00

9.636,47

9.421,70

89,05

97,77

Materialni stroški-KS Studenec

2.500,00

1.206,26

1.202,77

48,11

99,71

2.500,00

1.206,26

1.202,77

48,11

99,71

500,00

167,93

167,93

33,59

100,00

60060
.
402000
402009
60062

Pisarniški material in storitve
Izdatki za reprezentanco

2.000,00

1.038,33

1.034,84

51,74

99,66

Energija in komunalne storitve-KS Studenec

1.660,00

1.443,11

1.231,83

74,21

85,36

1.660,00

1.443,11

1.231,83

74,21

85,36

Električna energija

1.600,00

1.355,59

1.144,31

71,52

84,41

.
402200
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7

8

9

10

6
402203

60063

Voda in komunalne storitve

12

87,52

87,52

145,87

100,00

Drugi operativni odhodki - KS Studenec

6.420,00

6.987,10

6.987,10

108,83

100,00

6.420,00

6.987,10

6.987,10

108,83

100,00

Plačila avtorskih honorarjev

5.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

11

60,00

.
402901

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

0,00

5.665,02

5.665,02

0,00

100,00

20,00

7,16

7,16

35,80

100,00

500,00

1.314,92

1.314,92

262,98

100,00

28.430,00

25.371,50

25.371,50

89,24

100,00
100,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

28.430,00

25.371,50

25.371,50

89,24

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

7.000,00

5.387,66

5.387,66

76,97

100,00

Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

7.000,00

5.387,66

5.387,66

76,97

100,00

7.000,00

5.387,66

5.387,66

76,97

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.000,00

5.387,66

5.387,66

76,97

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

19.430,00

16.403,14

16.403,14

84,42

100,00

Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec

100,00

13064
.
402503
13029002

19.430,00

16.403,14

16.403,14

84,42

ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

4.018,00

10.243,38

10.243,38

254,94

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.018,00

10.243,38

10.243,38

254,94

100,00

INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

15.412,00

6.159,76

6.159,76

39,97

100,00

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15.412,00

6.159,76

6.159,76

39,97

100,00

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

13065
OB110-07-0186

OB110-13-0082

Urejanje cestnega prometa

13029003
13066
OB110-15-0018
420500
13029004
13063
OB110-13-0075
420401

UREDITEV PARKIRIŠČ KS STUDENEC

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

2.891,40

2.891,40

0,00

100,00

Cestna razsvetljava

2.000,00

689,30

689,30

34,47

100,00

Cestna razsvetljava-KS Studenec

2.000,00

689,30

689,30

34,47

100,00

JR STUDENEC

2.000,00

689,30

689,30

34,47

100,00

Novogradnje

2.000,00

689,30

689,30

34,47

100,00

3.800,00

3.385,94

3.335,10

87,77

98,50

3.800,00

3.385,94

3.335,10

87,77

98,50

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost
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Prih/O
PU
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2

PK
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NRP
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3

4

5

6

16039001
16060
OB110-07-0194
420500
16039002
16061

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

7

8

9

10

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

Oskrba z vodo

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oskrba z vodo -KS Studenec

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GRADBENI MATERIAL

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.300,00

3.385,94

3.335,10

101,06

98,50

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec

3.300,00

3.385,94

3.335,10

101,06

98,50

3.300,00

3.385,94

3.335,10

101,06

98,50

.
402200

Električna energija

0,00

599,62

549,85

0,00

91,70

402204

Odvoz smeti

2.300,00

1.713,12

1.712,05

74,44

99,94

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00

1.073,20

1.073,20

107,32

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.500,00

9.916,09

9.916,09

180,29

100,00

1803

Programi v kulturi

5.500,00

5.310,00

5.310,00

96,55

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

3.500,00

3.310,00

3.310,00

94,57

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Studenec

3.500,00

3.310,00

3.310,00

94,57

100,00

3.500,00

3.310,00

3.310,00

94,57

100,00

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.500,00

3.310,00

3.310,00

94,57

100,00

Drugi programi v kulturi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

18060
.
412000
18039005
18061
OB110-07-0285
420402

1805
18059001
18062

ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,00

2.000,00

2.000,00

100,00

100,00

Šport in prostočasne aktivnosti

0,00

4.606,09

4.606,09

0,00

100,00

Programi športa

0,00

4.606,09

4.606,09

0,00

100,00

PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC

0,00

4.606,09

4.606,09

0,00

100,00

0,00

2.600,18

2.600,18

0,00

100,00

.
402500
OB110-15-0013
420245

5007
06

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

0,00

2.600,18

2.600,18

0,00

100,00

NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS STUDENEC

0,00

2.005,91

2.005,91

0,00

100,00

Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

0,00

2.005,91

2.005,91

0,00

100,00

133.837,00
17.890,00

143.484,48
14.422,82

141.488,99
14.231,36

105,72
79,55

98,61
98,67

KS ŠENTJANŽ
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

17.890,00

14.422,82

14.231,36

79,55

98,67

06039001

Administracija občinske uprave

13.806,00

12.672,82

12.481,36

90,41

98,49
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10

Administracija - KS Šentjanž

60070
.

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

4.431,00

3.346,73

3.155,27

71,21

94,28

4.431,00

3.346,73

3.155,27

71,21

94,28

402000

Pisarniški material in storitve

530,00

619,52

619,52

116,89

100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

2.000,00

1.426,41

1.276,41

63,82

89,48

402099

Drugi splošni material in storitve

1.901,00

1.300,80

1.259,34

66,25

96,81

Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

4.205,00

2.192,12

2.192,12

52,13

100,00

4.205,00

2.192,12

2.192,12

52,13

100,00

60072
.
402200

Električna energija

2.000,00

1.010,11

1.010,11

50,51

100,00

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.605,00

709,86

709,86

44,23

100,00

402204

Odvoz smeti

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

60073
.
402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002
60074
OB110-09-0079
420500

472,15

472,15

118,04

100,00

7.133,97

7.133,97

137,99

100,00

5.170,00

7.133,97

7.133,97

137,99

100,00

150,00

125,43

125,43

83,62

100,00

5.000,00

7.000,92

7.000,92

140,02

100,00

20,00

7,62

7,62

38,10

100,00

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.084,00

1.750,00

1.750,00

42,85

100,00

90.331,00

114.038,65

112.982,43

125,08

99,07

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

400,00
5.170,00

1302

Cestni promet in infrastruktura

90.331,00

114.038,65

112.982,43

125,08

99,07

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

67.000,00

62.627,48

62.627,48

93,47

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

67.000,00

62.627,48

62.627,48

93,47

100,00

67.000,00

62.627,48

62.627,48

93,47

100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

67.000,00

62.627,48

62.627,48

93,47

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

23.331,00

51.411,17

50.354,95

215,83

97,95

13070
.
402503
13029002
13071
OB110-07-0202

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

23.331,00

51.411,17

50.354,95

215,83

97,95

ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

15.202,00

46.211,53

45.155,31

297,04

97,71
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7

8

9

10

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

45.155,31

297,04

97,71

GRADBENI MATERIAL

8.129,00

5.199,64

5.199,64

63,96

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

8.129,00

5.199,64

5.199,64

63,96

100,00

13.116,00

6.161,36

6.161,36

46,98

100,00

13.116,00

6.161,36

6.161,36

46,98

100,00

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

420401
16039002
16071

12

46.211,53

1603

OB110-13-0076

11

15.202,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16070

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

Oskrba z vodo-KS Šentjanž

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IZGRADNJA VODOVODA-KS ŠENTJANŽ

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Novogradnje

1.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

11.700,00

6.161,36

6.161,36

52,66

100,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

11.700,00

6.161,36

6.161,36

52,66

100,00

11.700,00

6.161,36

6.161,36

52,66

100,00

402200

Električna energija

1.500,00

1.568,63

1.568,63

104,58

100,00

402204

Odvoz smeti

4.600,00

2.861,82

2.861,82

62,21

100,00

.

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

350,00

185,79

185,79

53,08

100,00

5.000,00

1.488,40

1.488,40

29,77

100,00

250,00

56,72

56,72

22,69

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

12.500,00

8.861,65

8.113,84

64,91

91,56

1803

Programi v kulturi

12.500,00

8.861,65

8.113,84

64,91

91,56

18039003

Ljubiteljska kultura

10.000,00

6.455,32

6.450,00

64,50

99,92

Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

10.000,00

6.455,32

6.450,00

64,50

99,92

10.000,00

6.455,32

6.450,00

64,50

99,92

18070
.
412000
18039004
18073

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

10.000,00

6.455,32

6.450,00

64,50

99,92

Mediji in avdiovizualna kultura

2.500,00

2.406,33

1.663,84

66,55

69,14

Mediji in avdiovizualna kultura

2.500,00

2.406,33

1.663,84

66,55

69,14

2.500,00

2.406,33

1.663,84

66,55

69,14

Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.500,00

2.406,33

1.663,84

66,55

69,14

119.232,00
14.200,00

130.629,45
12.019,25

129.923,99
11.790,98

108,97
83,04

99,46
98,10

14.200,00

12.019,25

11.790,98

83,04

98,10

.
402004

06

KS TRŽIŠČE
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

5008
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Administracija občinske uprave

06039001

Materialni stroški-KS Tržišče

60080
.
402000

Pisarniški material in storitve

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN
11

12

14.200,00

12.019,25

11.790,98

83,04

98,10

3.400,00

3.715,76

3.662,16

107,71

98,56

3.400,00

3.715,76

3.662,16

107,71

98,56

400,00

397,01

397,01

99,25

100,00
100,00

402009

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

1.434,26

1.434,26

143,43

402099

Drugi splošni material in storitve

2.000,00

1.884,49

1.830,89

91,54

97,16

Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

1.450,00

715,26

715,26

49,33

100,00
100,00

60081

1.450,00

715,26

715,26

49,33

402200

Električna energija

800,00

195,34

195,34

24,42

100,00

402203

Voda in komunalne storitve

500,00

405,43

405,43

81,09

100,00

402204

Odvoz smeti

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

0,00

114,49

114,49

0,00

100,00

402299

Druge storitve komunikacij in komunale

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.350,00

7.588,23

7.413,56

79,29

97,70

9.350,00

7.588,23

7.413,56

79,29

97,70

Plačila po podjemnih pogodbah

7.000,00

6.680,61

6.680,61

95,44

100,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

2.000,00

857,32

683,65

34,18

79,74

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

50,00

8,52

7,52

15,04

88,26

402999

Drugi operativni odhodki

300,00

41,78

41,78

13,93

100,00

71.632,00

84.397,50

83.920,41

117,15

99,43

71.632,00

84.397,50

83.920,41

117,15

99,43

.

Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

60082
.
402902

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.000,00

15.748,58

15.748,58

104,99

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

15.000,00

15.748,58

15.748,58

104,99

100,00

15.000,00

15.748,58

15.748,58

104,99

100,00

15.000,00

15.748,58

15.748,58

104,99

100,00

13080
.
402503
13029002
13081
OB110-07-0208
420402
13029003

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

Rekonstrukcije in adaptacije

55.132,00

66.763,61

66.286,52

120,23

99,29

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

Urejanje cestnega prometa
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Opis
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7

8

9

10

12

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

Novogradnje

0,00

1.567,50

1.567,50

0,00

100,00

Cestna razsvetljava

1.500,00

317,81

317,81

21,19

100,00

Cestna razsvetljava - KS Tržišče

1.500,00

317,81

317,81

21,19

100,00

1.500,00

317,81

317,81

21,19

100,00

1.500,00

317,81

317,81

21,19

100,00

9.000,00

10.056,85

10.056,75

111,74

100,00
100,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16

11

Avtobusna postajališča

.
402503

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1603

Komunalna dejavnost

9.000,00

10.056,85

10.056,75

111,74

16039001

Oskrba z vodo

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oskrba z vodo-KS Tržišče

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8.500,00

10.056,85

10.056,75

118,31

100,00

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

8.500,00

10.056,85

10.056,75

118,31

100,00

8.500,00

10.056,85

10.056,75

118,31

100,00

800,00

830,11

830,11

103,76

100,00

16080
.
402599
16039002
16081
.
402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

1.200,00

443,33

443,33

36,94

100,00

402204

Odvoz smeti

4.500,00

4.938,95

4.938,85

109,75

100,00

402500

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000,00

3.844,46

3.844,46

192,22

100,00

24.400,00

24.155,85

24.155,85

99,00

100,00

24.400,00

24.155,85

24.155,85

99,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039003
18082

Ljubiteljska kultura

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,65

100,00

Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,65

100,00

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,65

100,00
100,00

.
412000
18039005
18083

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

24.000,00

24.155,85

24.155,85

100,65

Drugi programi v kulturi

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vzdrževanje večnamenskih domov

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.
402503
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81.288,00
15.730,00

90.551,31
12.878,51

88.288,12
10.708,89

108,61
68,08

97,50
83,15

KS ZABUKOVJE
LOKALNA SAMOUPRAVA

5009
06

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

11

12

0603

Dejavnost občinske uprave

15.730,00

12.878,51

10.708,89

68,08

83,15

06039001

Administracija občinske uprave

12.730,00

10.878,51

8.711,89

68,44

80,08

Administracija - KS Zabukovje

1.800,00

752,14

617,09

34,28

82,04

1.800,00

752,14

617,09

34,28

82,04

200,00

41,88

41,88

20,94

100,00

60090
.
402000

Pisarniški material in storitve

402006

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

1.500,00

710,26

575,21

38,35

80,99

Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

5.600,00

4.719,55

2.703,85

48,28

57,29

5.600,00

4.719,55

2.703,85

48,28

57,29

402200

Električna energija

1.800,00

2.003,23

1.774,73

98,60

88,59

402201

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

2.800,00

1.787,20

0,00

0,00

0,00

402205

Telefon, faks, elektronska pošta

1.000,00

929,12

929,12

92,91

100,00

Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

5.330,00

5.406,82

5.390,95

101,14

99,71

5.330,00

5.406,82

5.390,95

101,14

99,71

60091
.

60092
.
402099

Drugi splošni material in storitve

500,00

434,83

434,83

86,97

100,00

402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00
100,00

402599

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

402901

Plačila avtorskih honorarjev

400,00

535,77

535,77

133,94

3.200,00

0,00

0,00

0,00

402902

Plačila po podjemnih pogodbah

0,00

0,00

3.599,88

3.599,88

0,00

100,00

1.000,00

812,92

812,92

81,29

100,00

30,00

23,42

7,55

25,17

32,24

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

3.000,00

2.000,00

1.997,00

66,57

99,85

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

3.000,00

2.000,00

1.997,00

66,57

99,85

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

402905

Sejnine udeležencem odborov

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

06039002
60093
OB110-13-0069
420202
OB110-14-0003
420204

Nakup strojne računalniške opreme

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

2.000,00

2.000,00

1.997,00

99,85

99,85

Nakup drugega pohištva

2.000,00

2.000,00

1.997,00

99,85

99,85
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Prih/O
PU
dh
1

2

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

PK

PP

NRP

Konto

Opis

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

55.858,00

69.365,67

69.363,10

124,18

100,00

55.858,00

69.365,67

69.363,10

124,18

100,00

11

12

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.000,00

11.573,30

11.573,30

60,91

100,00

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

19.000,00

11.573,30

11.573,30

60,91

100,00

19.000,00

11.573,30

11.573,30

60,91

100,00

19.000,00

11.573,30

11.573,30

60,91

100,00

13090
.
402503
13029002
13091
OB110-07-0212
420500

Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

29.858,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

29.858,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

VZDRŽEVANJE JP

29.858,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

29.858,00

50.492,37

50.491,80

169,11

100,00

7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

Cestna razsvetljava

13029004
13092
OB110-12-0054
420402

CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE

7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

Rekonstrukcije in adaptacije

7.000,00

7.300,00

7.298,00

104,26

99,97

5.700,00

5.007,13

4.916,13

86,25

98,18
98,18

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

5.700,00

5.007,13

4.916,13

86,25

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.700,00

5.007,13

4.916,13

86,25

98,18

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.700,00

5.007,13

4.916,13

86,25

98,18

4.700,00

4.807,13

4.716,13

100,34

98,11

500,00

270,56

269,56

53,91

99,63

2.200,00

1.695,49

1.605,49

72,98

94,69
100,00

16091
.
402200

Električna energija

402204

Odvoz smeti

402500
OB110-12-0055
420402

Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

2.000,00

2.841,08

2.841,08

142,05

MRLIŠKA VEŽICA

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

Rekonstrukcije in adaptacije

1.000,00

200,00

200,00

20,00

100,00

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

4.000,00

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

1803

Programi v kulturi

4.000,00

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

18039003

Ljubiteljska kultura

4.000,00

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

4.000,00

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

4.000,00

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

18090
.
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Prih/O
PU
dh
1

2

PK

PP

NRP

3

4

5

Konto
6
412000

KS DOLNJE BREZOVO
LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001
60096

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

7

8

9

10

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

06

5010

Opis

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

402000

12

3.300,00

3.300,00

82,50

100,00

4.605,00
580,00

4.605,00
580,00

1.131,03
296,55

24,56
51,13

24,56
51,13

580,00

580,00

296,55

51,13

51,13

Administracija občinske uprave

580,00

580,00

296,55

51,13

51,13

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Pisarniški material in storitve

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

480,00

480,00

296,55

61,78

61,78

480,00

480,00

296,55

61,78

61,78

150,00

450,00

296,40

197,60

65,87

30,00

30,00

0,15

0,50

0,50

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

834,48

27,82

27,82
27,82

.
402009

Izdatki za reprezentanco

402930

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402999

Drugi operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13

11

4.000,00

Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo
.

60097

Indeks
Indeks ZR/
ZR/
VELJAVNI
PLAN

1302

Cestni promet in infrastruktura

3.000,00

3.000,00

834,48

27,82

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.000,00

2.165,52

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo

3.000,00

2.165,52

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.165,52

0,00

0,00

0,00

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.000,00

2.165,52

0,00

0,00

0,00

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

13095
.
402503

Cestna razsvetljava

13029004
13096
OB110-15-0040
420500

CESTNA RAZSVETLJAVA - KS DOLNJE BREZOVO

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00

834,48

834,48

0,00

100,00

1.025,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00
0,00

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

16
1603

Komunalna dejavnost

1.025,00

1.025,00

0,00

0,00

16039001

Oskrba z vodo

1.025,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo

1.025,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

1.025,00

0,00

0,00

0,00

35.765.644,60 34.458.467,73

100,56

96,35

16096
402503

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.025,00

SKUPAJ PRIHODKI, ZADOLŽEVANJE IN ODHODKI
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34.267.754,00

6. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO
2015

OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE SEVNICA
za leto 2015

2

I.

SPLOŠNI DEL...................................................................................................................................................... 21
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ...................................................21

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI

136.672 € ..................................................................................... 26

16.071.793 € ...............................................................................................................26

4.272.725 € ...............................................................................................................................26

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

782.987 € ...........................................................................................26

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

118.191 € .............................................................................26

2.545.538 € ...................................................................................................26

80.009 € .............................................................................................................27

746.000 € ...................................................................................................................................27

41 TEKOČI TRANSFERI

6.558.104 € ............................................................................................................................27

410 Subvencije

648.258 €...............................................................................................................................27

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.579.391 € .......................................................................27

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

370.023 € .............................................................27

1.960.432 €...............................................................................................27

4.895.015 € ..................................................................................................................28

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.895.015 € ....................................................................................28

345.949 € ..................................................................................................................28

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70 DAVČNI PRIHODKI

63.810 € .................28

282.140 € ..................................................................28

16.208.465 €............................................................................................................28

10.709.673 € ...........................................................................................................................28

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

9.770.952 € ...............................................................................................28

612.941 € ..............................................................................................................28

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

325.670 € ..........................................................................................29

110 € ....................................................................................................................................29

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.362.118 € ........................................................................................................................29

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

14.803 € ...................................................................................................................29

712 Globe in druge denarne kazni

27.676 € ...................................................................................................29

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.643.287 € .................................................................29

181.492 € ......................................................................................30

494.860 € .........................................................................................................30

158.773 € ........................................................................................................................30

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

49.637 € .....................................................................................30

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI

109.136 € ......................................................30

2.977.900 € ....................................................................................................................31

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.549.786 € ........................................................31

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

428.114 € ......................35

C. RAČUN FINANCIRANJA

221.790 € ................................................................................................................ 38

5 RAČUN FINANCIRANJA

2.178.210 € ...........................................................................................................................38

50 ZADOLŽEVANJE

1.200.000 € ..................................................................................................................................38

500 Domače zadolževanje
55 ODPLAČILA DOLGA

1.200.000 € ..........................................................................................................38

978.210 € ..............................................................................................................................38

550 Odplačila domačega dolga

978.210 € ......................................................................................................38

3

II. POSEBNI DEL......................................................................................................................................................... 40
1000 OBČINSKI SVET

61.347 € ........................................................................................................................... 40

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

61.347 € ...................................................................................................................................40
61.347 € .....................................................................................................................................40

01019001 Dejavnost občinskega sveta

61.347 € .....................................................................................................40

01101 Stroški dela občinskega sveta

34.256 € ...............................................................................................41

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta
01105 Delovanje političnih strank

2000 NADZORNI ODBOR

21.085 € ...................................................................................................42

7.389 € ....................................................................................................................... 43

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor

7.389 €...................................................................................43

7.389 € .......................................................................................................................................43

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.389 € ....................................................................................................43

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

4.176 € .............................................................................................44

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora
02204 Delovanje Nadzornega odbora

3000 ŽUPAN

6.007 € .................................................................................42

84 € ............................................................................................44

3.129 € ................................................................................................45

204.732 € ........................................................................................................................................ 45

01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem

143.820 € .................................................................................................................................45
143.820 € ...................................................................................................................................46

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

143.820 € ..........................................................................................46

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov
01302 Materialni stroški urada župana

63.820 € .........................................................................47

80.000 € ...........................................................................................47

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

11.438 €...................................................................................................49

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.438 € .............................................................................................49

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.438 € ..........................................................................................50

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

11.438 € ........................................49

49.473 € ...........................................................................50

49.473 € ................................................................................................................................51

18039003 Ljubiteljska kultura

49.473 € ..................................................................................................................51

18305 Transferi neprofitnim organizacijam

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

49.473 €.....................................................................................52

1.324.043 € ............................................................................ 53

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

10.484 €...................................................................................................53

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04401 Oglaševanje občinske uprave
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.484 € .........................................................................................53

10.484 € ................................................................................................54

1.284.876 € .................................................................................................................54

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029002 Delovanje zvez občin
06410 Skupnost občin
0603 Dejavnost občinske uprave

10.484 € ........................................53

2.626 € ..........................................................55

2.626 € .................................................................................................................55

2.626 €........................................................................................................................56
1.282.250 €..............................................................................................................56

06039001 Administracija občinske uprave
06413 Stroški dela občinske uprave

1.086.748 € ..........................................................................................56
822.851 €...............................................................................................57

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU
06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU
06423 Prevozni stroški in storitve OU

43.973 € .....................................................................58
49.264 € ..................................................................59

9.688 € ...............................................................................................60

4

06424 Izdatki za službena potovanja OU

4.572 €...........................................................................................61

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU
06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

117.028 € ........................................................................62
39.371 € ...............................................................................64

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
06440 Vzdrževanje objektov in opreme
06441 Nakup osnovnih sredstev

144.036 €.........................................................................................65

49.976 € ......................................................................................................66

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja

4002 ODDELEK ZA FINANCE

1.490 € .........................................................................68

28.683 € ............................................................................................................68
28.683 € ..............................................................................................................69

10039001 Povečanje zaposljivosti
10410 JAVNA DELA

28.683 € ............................................................................................................69

28.683 €......................................................................................................................70

1.063.131 €......................................................................................................... 71

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga

1.063.131 € ...................................................................................................71

1.063.131 € ..............................................................................................................71

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22401 Plačilo obresti bankam

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
22410 Stroški zadolževanja

978.210 € ................................................................72

4.913 € .............................................................................73

4.913 € ...............................................................................................................73

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

4.238.229 € ................................................................................... 73

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

230.662 € ...........................................................................73

230.662 € ...................................................................................74

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

07404 Študije na področju civilne zaščite

13.397 € ...................................................................................75

10.500 € ........................................................................................76

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

28.495 € .............................................................74

4.597 € .........................................................................................75

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito

202.168 € .................................................................76

169.401 € ....................................................................................77

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

32.767 € ..........................................................77

4.194 €..........................................................................................................77

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost

1.058.218 € ............72

80.009 € ..........................................................................................................72

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

4.194 € ...................................................................................................78

4.194 € .......................................................................................................................78

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

351 € ........................................................78

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 Gozdarstvo

195.503 € ........64

3.843 € ..............................79

39.289 € ........................................................................................79

39.289 € ...........................................................................................................................................79

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.289 € .......................................................................................80

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

39.289 € .................................................................................80

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.931.669 € ................................................81

1.922.196 €........................................................................................................81

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost

1.209.618 €...............................................................81
775.931 € ....................................................................82

433.686 € ............................................................................82

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

478.243 € ..............................................................83
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13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
13407 Študije na področju cestne infrastrukture
13409 Investicije v cestno infrastrukturo
13029003 Urejanje cestnega prometa
13410 Avtobusna postajališča
13411 Parkirišča

315.510 €...................................................................83

47.263 € ..............................................................................84

115.470 € .......................................................................................86

36.530 € .......................................................................................................87
26.483 €..........................................................................................................87

10.046 € ..............................................................................................................................88

13029004 Cestna razsvetljava

197.806 € ................................................................................................................89

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

117.228 € ..........................................................................................89

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

24.680 € ..................................................................................89

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
1306 Telekomunikacije in pošta

55.899 € ........................................................................90

9.473 € .....................................................................................................................90

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
13440 Gradnja širokopasovnih povezav

9.473 € ............................................................................................91

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15401 Ravnanje z odpadki

9.473 € ................................................................91

662.077 € ............................................................................91

662.077 € ..................................................................................92

70.540 € ................................................................................................92

70.540 € ...............................................................................................................92

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

591.537 € ......................................................................................................93

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

237.763 € ....................................................................94

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

297.702 € ...................................................................................................95

15414 Gospodarske javne službe

9.666 € .......................................................................................................96

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

46.405 € .............................................................................................96

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

71.792 € .........................................................................97

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16401 Urbanizem in geodetske storitve

624.338 € .........................97

33.686 € ................................................................98

33.686 € ...........................................................................................98

16029003 Prostorsko načrtovanje

38.106 €.............................................................................................................99

16405 Strateško načrtovanje

38.106 € ..........................................................................................................100

1603 Komunalna dejavnost

336.615 € .......................................................................................................................101

16039001 Oskrba z vodo

336.615 € ......................................................................................................................102

16411 Študije o vodooskrbi

17.657 € ...........................................................................................................102

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

318.958 €.....................................................................................103

111.472 € ...................................................................................................104

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

111.472 € ........................................................................105
94.362 € .......................................................................105

16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

6.305 € .....................................................105

10.806 € .....................................................................................106

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

13.047 € ...................................................................................................107

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
16069002 Nakup zemljišč

104.459 € .....106

13.047 € ...............................................................107

91.412 € ......................................................................................................................108

16456 Nakup zemljišč za investicije

91.412 € ..............................................................................................108

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

746.000 € .............................................................................109

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

746.000 € ..............................................109
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23029001 Rezerva občine

746.000 €.....................................................................................................................109

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

35.777 € ............................................................................................................111

10039001 Povečanje zaposljivosti

35.777 € ..........................................................................................................112

35.777 €............................................................................................................................112

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

8.673.449 € ........................................................................... 111

35.777 € ..........................................................................................................111

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10403 Javna dela

746.000 € .............................................................110

189.424 € .................................................................................................................113

5.124 € ..............................................................................................................................113

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.124 € ................................................................................................114

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo

184.300 € .............................................................................................115

172.124 € ..................................................................................................115

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane
17079002 Mrliško ogledna služba

5.124 € ...............................114

172.124 € ..............................................116

12.176 € ..........................................................................................................116

17420 Mrliško pregledna služba

12.176 € ....................................................................................................117

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine

987.890 € .......................................................................117

20.574 €............................................................................................................118

18029001 Nepremična kulturna dediščina

14.396 €..............................................................................................118

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
18029002 Premična kulturna dediščina

6.178 € ....................................................................................................119

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
1803 Programi v kulturi

6.178 € ......................................................................119

519.644 € ............................................................................................................................120

18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18401 Knjižnična dejavnost
18039002 Umetniški programi

304.104 € ...............................................................................................120

304.104 € .........................................................................................................121
150.617 € .............................................................................................................122

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture
18039003 Ljubiteljska kultura

150.617 € ...............................................................................123

57.354 € ................................................................................................................123

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

8.700 € ....................................................................................124

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
18039005 Drugi programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

7.569 € ......................................................................................126

8.000 € ...............................................................................................................126

18049001 Programi veteranskih organizacij

8.000 €.............................................................................................126

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

48.654 € ...........................................................124

7.569 € ..........................................................................................................125

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

8.000 € .........................................................127

439.672 € ........................................................................................................127

340.120 €....................................................................................................................128

18420 Transferi za športne dejavnosti

234.519 € .........................................................................................128

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
18059002 Programi za mladino

99.552 €........................................................................................131

6.480.675 €...............................................................................................................................131

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

105.601 € ........................129

99.552 € ..............................................................................................................130

18430 Transferi za mladinsko dejavnost
19 IZOBRAŽEVANJE

14.396 € ....................118

2.053.907 € ..............................................................................................132

2.053.907 € ..................................................................................................................................132
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19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo

89.065 € ................................................................134

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

1.937.736 € ...............................................133

27.106 € ........................................................134

3.775.586 € .........................................................................................135

3.730.586 €................................................................................................................135

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
19411 Transferi v osnovne šole

535.855 € ...................................................................................................136

19412 Študije za investicije na področju šolstva
19413 Investicijski transferi šolam

80.303 €............................................................................137

245.849 € ..............................................................................................138

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
19039002 Glasbeno šolstvo

2.853.635 € ............................................................................139

45.000 € ....................................................................................................................142

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

37.000 €........................................................................142

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
1906 Pomoči šolajočim

14.943 € .........................................136

8.000 € ...............................................143

651.183 € .............................................................................................................................143

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

651.183 €.................................................................................................143

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
20 SOCIALNO VARSTVO

651.183 € ............................144

979.683 € ..........................................................................................................................145

2002 Varstvo otrok in družine

44.160 € ....................................................................................................................145

20029001 Drugi programi v pomoč družini

44.160 € ...........................................................................................145

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov

44.160 € ..........................................................................................146
935.523 € ..........................................................................................146

152.794 €...................................................................................................146

20401 Socialni transferi posameznikom
20049003 Socialno varstvo starih

152.794 € ......................................................................................147

643.587 € .........................................................................................................148

20410 Center za socialno delo Sevnica

40.659 € ..........................................................................................148

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20411 Socialni transferi

2.287 € ................................................150

82.192 € ..................................................................................150

82.192 € .................................................................................................................151

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

56.950 € ...............................................................................152

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

600.642 € ...................................149

56.950 € ......................................152

431.582 € ...................................................................... 153

1.940 € ......................................................................................................................153

0603 Dejavnost občinske uprave

1.940 € ..................................................................................................................153

06039001 Administracija občinske uprave

1.940 € ...............................................................................................154

06431 OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti

1.940 €...........................................................................154

3.954 € ............................................................................................................155
3.954 € ..............................................................................................................155
3.954 € ............................................................................................................156

10401 Spodbujanje zaposlovanja

3.954 € .....................................................................................................156

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

123.395 € ....................................................................................157

102.389 € ..........................................................................................157

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

48.429 €.............................................................................158

39.429 € ......................................................................................159
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11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11405 Odškodnine v kmetijstvu

53.704 € ..........................................................................160

3.342 € ......................................................................................................161

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva
11408 Razvoj podeželja

9.000 € .............................................160

6.113 €...............................................................................161

31.564 € .................................................................................................................162

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

7.685 € .........................................................162

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji
11029003 Zemljiške operacije

256 €.....................................................................................................................164

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

256 € ................................................................................................164

21.006 € .............................................................................................................165

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11406 Zapuščene živali

5.000 € .........................163

21.006 € ......................................................................................165

21.006 € .................................................................................................................166

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

36.699 € ........................................................167

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

36.699 € .......................................................167

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

36.699 € .........................................................................167

12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

36.699 € ...................................................................168

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

14.936 € ..........................................................................................................169

13029003 Urejanje cestnega prometa

14.936 € .....................................................................................................169

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET
14 GOSPODARSTVO

14.936 € ...................................................168

14.936 € .............................................................................................169

231.226 € ..................................................................................................................................170

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

104.674 € .............................................................................170

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju
14406 Delovanje RRA

104.674 € ..........................................................................171

67.785 € .......................................................................................171

36.889 € ...................................................................................................................174

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

126.552 € ...........................................................................175

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

126.552 €...........................................................................175

14420 Turizem
19 IZOBRAŽEVANJE

126.552 € .............................................................................................................................176

19.433 €....................................................................................................................................178

1906 Pomoči šolajočim

19.433 € ...............................................................................................................................178

19069003 Štipendije

19.433 € ...............................................................................................................................179

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

5000 KS BLANCA

19.433 € ..............................................................................................180

60.011 €................................................................................................................................. 181

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

9.767 € ......................................................................................................................181
9.767 € ..................................................................................................................181

06039001 Administracija občinske uprave
60001 Administracija - KS Blanca

9.344 € ...............................................................................................182
6.072 € ..................................................................................................182

60002 Pisarniški material - KS Blanca
60003 Stroški prevozov-KS Blanca

142 € ...............................................................................................182
155 € ....................................................................................................183

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca
60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

1.915 € ..........................................................................183
1.060 € .......................................................................183

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60007 Upravljanje z premoženjem

423 € .............184

423 € .....................................................................................................185

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

45.210 € ...................................................185
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1302 Cestni promet in infrastruktura

45.210 € ..........................................................................................................185

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

9.256 € ...................................................................186

9.256 € .....................................................................................186

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

35.954 € ..............................................................186

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

35.954 €..........................................................187

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

3.694 € ...........................................................................................................................188

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.694 € .............................................................................188

16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.694 €...................................................................189

1.340 € ...........................................................................189

1.340 € ................................................................................................................................189

18039003 Ljubiteljska kultura

1.340 € ..................................................................................................................190

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

5001 KS BOŠTANJ

3.694 € ...........................187

1.340 € .............................................................................................190

223.088 € ............................................................................................................................. 191

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.415 € ....................................................................................................................191

0603 Dejavnost občinske uprave

21.415 € ................................................................................................................191

06039001 Administracija občinske uprave

21.415 € .............................................................................................191

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

2.084 € .............................................................................................192

60012 Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj

1.811 € ............................................................................192

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj
60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

14.814 €...............................................................................193

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

2.706 € .....................................................193

103.723 € .................................................194

103.723 € ........................................................................................................195

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.523 € .................................................................195

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

21.523 €............................................................195
82.200 € ..............................................................196

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

82.200 € ........................................................196

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

65.662 € .........................197

1603 Komunalna dejavnost

65.662 € .........................................................................................................................197

16039001 Oskrba z vodo

53.429 € ........................................................................................................................198

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

53.429 € ................................................................................................198

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16072 Urejanje pokopališč

12.234 € ............................................................................................................199

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

12.234 € ...........................................................................199

32.288 € .........................................................................201

32.288 € ..............................................................................................................................201

18039003 Ljubiteljska kultura

30.957 € ................................................................................................................201

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj
18039005 Drugi programi v kulturi

30.957 €..........................................................................................202

1.331 € ..........................................................................................................203

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

5002 KS KRMELJ

1.331 € .................................................................203

32.612 €................................................................................................................................. 203

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

15.645 € ....................................................................................................................203
15.645 € ................................................................................................................204

06039001 Administracija občinske uprave
60020 Administracija -KS Krmelj

15.645 € .............................................................................................204
2.086 € ...................................................................................................205
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60021 Stroški prevozov-KS Krmelj

1.981 € .................................................................................................205

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj
60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

3.325 € ...........................................................................205

8.253 € ...................................................................................206

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

6.648 € .....................................................207

6.648 € ............................................................................................................207

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6.648 € ...................................................................207

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

6.648 € ..............................................................208

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

5.223 € ...........................................................................................................................209

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.223 € .............................................................................209

16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

5.223 € ........................................................210

5.096 € ...........................................................................210

4.383 € ................................................................................................................................211

18039003 Ljubiteljska kultura

1.790 € ..................................................................................................................211

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj
18039005 Drugi programi v kulturi

1.790 €.............................................................................................212

2.593 € ..........................................................................................................212

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

2.593 €.......................................................212

713 € ...............................................................................................................213

713 €...........................................................................................................................213

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

5003 KS LOKA

5.223 € ...........................208

713 € ...................................................214

115.401 € ................................................................................................................................... 214

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

24.323 € ....................................................................................................................214

0603 Dejavnost občinske uprave

24.323 € ................................................................................................................215

06039001 Administracija občinske uprave
60030 Pisarniški material-KS Loka

24.323 € .............................................................................................215
3.428 € .................................................................................................216

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka
60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

10.592 € ..........................................................................216

10.302 € ....................................................................................217

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

50.046 € ...................................................217

50.046 € ..........................................................................................................218

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

23.424 € .................................................................218

23.424 € ...................................................................................218

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

26.622 € ..............................................................219

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

26.622 € ............................................................219

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

32.008 € .........................219

1603 Komunalna dejavnost

32.008 € .........................................................................................................................220

16039001 Oskrba z vodo

16.234 € ........................................................................................................................220

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16.234 € ...................................................................221

15.774 € ...........................................................................221

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

15.774 € ..................................................222

9.024 € ...........................................................................222

2.800 € ................................................................................................................................223

18039003 Ljubiteljska kultura

2.800 € ..................................................................................................................223

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.800 € .............................................................................................224

6.224 € ............................................................................................................224
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18059001 Programi športa

6.224 €........................................................................................................................225

18031 Šport in prostočasne aktivnosti

5004 KS PRIMOŽ

6.224 € .............................................................................................225

14.759 € ................................................................................................................................. 225

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.496 € ......................................................................................................................225

0603 Dejavnost občinske uprave

5.496 € ..................................................................................................................226

06039001 Administracija občinske uprave
60040 Administracija - KS Primož

5.496 € ...............................................................................................226
212 € .....................................................................................................227

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož
60042 Drugi operativni odhodki-KS Primož

3.936 €...........................................................................227

1.348 € ...................................................................................227

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

3.944 € ............................................................................................................228

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.344 € ...................................................................228

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

3.344 € ..............................................................229
600 € ...................................................................229

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

600 € ............................................................229

5.319 € ...........................................................................230

900 € ...................................................................................................................................230

18039003 Ljubiteljska kultura

900 € .....................................................................................................................231

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

900 € ...............................................................................................231

4.419 € ............................................................................................................231

4.419 €........................................................................................................................232

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

5005 KS SEVNICA

3.944 € .....................................................228

4.419 €.............................................................................232

191.352 € ............................................................................................................................. 233

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

9.433 € ......................................................................................................................233
9.433 € ..................................................................................................................233

06039001 Administracija občinske uprave
60050 Administracija -KS Sevnica

9.433 € ...............................................................................................233
5.547 € ..................................................................................................234

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

1.698 € ...........................................................................................234

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica

1.184 € .........................................................................235

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

1.004 € ....................................................................235

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

174.267 € .................................................236

174.267 € ........................................................................................................236

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

67.116 € .................................................................237

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

107.151 € ............................................................238

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

107.151 € ......................................................238

7.652 € ...........................................................................239

7.652 € ................................................................................................................................239

18039003 Ljubiteljska kultura

7.652 € ..................................................................................................................240

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

5006 KS STUDENEC

67.116 € ...........................................237

7.652 € ...........................................................................................240

48.044 € ........................................................................................................................... 240

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

9.422 € ......................................................................................................................240
9.422 € ..................................................................................................................241

06039001 Administracija občinske uprave

9.422 € ...............................................................................................241
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60060 Materialni stroški-KS Studenec

1.203 € ............................................................................................242

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

1.232 € .......................................................................242

6.987 € ..............................................................................242

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

25.372 € ..........................................................................................................243

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.388 € ...................................................................244

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec
13029003 Urejanje cestnega prometa

5.388 € ..............................................................244
16.403 € ..............................................................244

16.403 € .....................................................................245

2.891 € .......................................................................................................245

13066 UREDITEV PARKIRIŠČ KS STUDENEC
13029004 Cestna razsvetljava

25.372 € ...................................................243

2.891 € .........................................................................246

689 € .....................................................................................................................246

13063 Cestna razsvetljava-KS Studenec

689 €.............................................................................................246

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

3.335 € ...........................................................................................................................247

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.335 € .............................................................................248

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

3.335 € .....................................................248

9.916 € ...........................................................................249

5.310 € ................................................................................................................................249

18039003 Ljubiteljska kultura

3.310 € ..................................................................................................................250

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec
18039005 Drugi programi v kulturi

3.310 € .........................................................................................250

2.000 € ..........................................................................................................250

18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

2.000 € ...............................................................251

4.606 € ............................................................................................................251

4.606 €........................................................................................................................252

18062 PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC

5007 KS ŠENTJANŽ

3.335 € ...........................247

4.606 € ............................................................................252

141.489 € ........................................................................................................................... 253

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

14.231 € ....................................................................................................................253
14.231 € ................................................................................................................253

06039001 Administracija občinske uprave

12.481 € .............................................................................................253

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.155 € ................................................................................................254

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.192 € ........................................................................254

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

7.134 € .....................................................................255

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.750 € ..................................................256
112.982 € .................................................256

112.982 € ........................................................................................................256

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

62.627 € .................................................................257

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

62.627 € ..........................................................257
50.355 € ..............................................................258

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

50.355 € .......................................................258

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

1.750 € ..........255

6.161 € ...........................258

6.161 € ...........................................................................................................................259

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.161 € .............................................................................259
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16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

8.114 € ...........................................................................260

8.114 € ................................................................................................................................261

18039003 Ljubiteljska kultura

6.450 € ..................................................................................................................261

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

6.450 € ..........................................................................................262

1.664 € ...............................................................................................262

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

5008 KS TRŽIŠČE

6.161 €......................................................260

1.664 € ............................................................................................262

129.924 € .............................................................................................................................. 263

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

11.791 € ....................................................................................................................263
11.791 € ................................................................................................................263

06039001 Administracija občinske uprave

11.791 € .............................................................................................263

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

3.662 € ...............................................................................................264

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

715 € .............................................................................264

7.414 € ...................................................................................265

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

83.920 € ..........................................................................................................266

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.749 € .................................................................266

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.749 € ............................................................267
66.287 € ..............................................................267

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
13029003 Urejanje cestnega prometa
13083 Avtobusna postajališča
13029004 Cestna razsvetljava

83.920 € ...................................................265

66.287 € .........................................................267

1.568 € .......................................................................................................268
1.568 €..........................................................................................................268

318 € .....................................................................................................................268

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče

318 €..............................................................................................269

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

10.057 € .........................................................................................................................270

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.057 € ...........................................................................270

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

10.057 €......................................................271

24.156 € .........................................................................271

24.156 € ..............................................................................................................................272

18039003 Ljubiteljska kultura

24.156 € ................................................................................................................272

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

5009 KS ZABUKOVJE

10.057 € .........................269

24.156 € ........................................................................................272

88.288 € ......................................................................................................................... 273

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave

10.709 € ....................................................................................................................273
10.709 € ................................................................................................................273

06039001 Administracija občinske uprave
60090 Administracija - KS Zabukovje

8.712 € ...............................................................................................273
617 € ...............................................................................................274

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje
60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

2.704 € .....................................................................274

5.391 € ..............................................................................275

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.997 € ..........275

1.997 €.................................................276
69.363 € ...................................................276

69.363 € ..........................................................................................................277

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

11.573 € .................................................................277
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13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

11.573 € .......................................................278

50.492 € ..............................................................278

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
13029004 Cestna razsvetljava

50.492 €....................................................278

7.298 € ..................................................................................................................279

13092 CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE

7.298 € ...........................279

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

4.916 € ...........................279

1603 Komunalna dejavnost

4.916 € ...........................................................................................................................280

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.916 € .............................................................................280

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.916 €...........................................................................281

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.300 € ...........................................................................281

1803 Programi v kulturi

3.300 € ................................................................................................................................282

18039003 Ljubiteljska kultura

3.300 € ..................................................................................................................282

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

5010 KS DOLNJE BREZOVO

3.300 € .......................................................................................283

1.131 € ................................................................................................................ 283

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

297 € .........................................................................................................................283

0603 Dejavnost občinske uprave

297 € .....................................................................................................................283

06039001 Administracija občinske uprave

297 € ..................................................................................................284

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

297 € ..........................................................284

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029004 Cestna razsvetljava

834 € ........................................................285

834 € ...............................................................................................................285

834 € .....................................................................................................................285

13096 CESTNA RAZSVETLJAVA - KS DOLNJE BREZOVO

834 €.......................................................286

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ................................................................................................................ 288
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

647 € ..........................................................................................288

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

118.277 € ..................................................................................................................288

0603 Dejavnost občinske uprave

118.277 € ...................................................................................................................288

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

118.277 € ......288

11.095 € ..............................................................................288

1.374 € .........................................................................................288

19.903 € ...............................................................................................288

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

423 € ...............................................................288

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

63.559 € ........................................................289

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

1.750 € ...........................................................289

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

943 € ......................................................................289

OB110-14-0003 NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

1.997 € ............................................................................289

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

1.219 € ............................................................................289

OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

11.833 € .............................................289

488 € ...........................................................................................290

OB110-15-0030 OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA

3.693 € ..............................................................................290

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

44.240 € ...........................................................................290

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

44.240 €........................................................................................290

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.473 € ...........................................................290

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

10.500 € .................................290

973 € .................................................................................................................290
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja

32.767 € .................................................................290

32.767 €....................................................................................290

3.954 € ............................................................................................................291

3.954 € ..................................................................................................................291

10039001 Povečanje zaposljivosti

3.954 € ............................................................................................................291

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

3.954 € .................................................291

127.737 € ....................................................................................291

88.449 € .................................................................................................291

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

48.429 €.............................................................................291

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

9.000 € ...........................................291

39.429 € ...................................................................291

40.019 € ..........................................................................292

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

1.988 € .........................................292

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

5.000 € .........................................292

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA
1104 Gozdarstvo

5.698 € .................................................292

27.334 € ..........................................................................................................292

39.289 € .............................................................................................................................................293

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.289 € .....................................................................................293

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

39.289 € .......................................................293

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

36.699 € ........................................................293

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
OB110-14-0011 KABLIRANJE ARŠKO POLJE

36.699 €............................................................293

36.699 € .........................................................................293

36.699 €...........................................................................................293

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.026.025 € ..............................................294

1.016.552 € ..........................................................................................................294

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB110-14-0016 UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE

20.289 € .................................................................294

20.289 € ............................................................................294

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

893.286 € ............................................................294

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

10.888 € .............................................................294

277.768 € ............................................................................294

37.742 €..........................................................................................295

OB110-07-0060 INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST

4.865 € ...........................................................295

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

14.454 € ...........................................................295

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA

12.247 € ......................................................................................................295

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

10.243 € .....................................................................................295

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
OB110-07-0203 GRADBENI MATERIAL

5.200 € ......................................................................................................296

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS
OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP

45.155 €...........................................................................296

66.287 € ...............................................................................296

50.492 € .............................................................................................................296

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI

600 € ......................................................................................................296

OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS
OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ

2.714 € ............................................................................296

26.622 € ........................................................................................297

82.200 € ..............................................................................................................297

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

9.857 €......................................................................................................297
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OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

2.031 € ............................................................................................297

OB110-13-0039 HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE
OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP

2.379 € ...............................................................................297

21.500 € ...............................................................................................................298

OB110-13-0070 JP KANTUŽAR-BREĆKO

11.987 € ..................................................................................................298

OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

6.160 € ......................................................298

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

73.060 € .............................................298

OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
OB110-14-0028 PLOČNIK ROVIŠČE

17.482 € ........................................298

6.080 €.............................................................................................................299

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

2.806 € ..........................................................299

OB110-14-0032 PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ
13029003 Urejanje cestnega prometa

92.468 € ..........................................299

37.524 € .....................................................................................................299

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

22.767 € ...................................................299

OB110-13-0009 INV. VZDR.POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME
OB110-14-0033 PARKOMAT

252 € ........................................299

6.884 € .........................................................................................................................300

OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

3.162 € ........................................................................300

OB110-15-0018 UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC

2.891 € .......................................................................300

OB110-15-0022 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE
13029004 Cestna razsvetljava

1.568 € ..........................................................................300

64.720 € ................................................................................................................300

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

55.899 € ...............................................................................300

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE
OB110-13-0075 JR STUDENEC

7.298 € ...........................................................................300

689 € .........................................................................................................................301

OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
1306 Telekomunikacije in pošta

732 € .....................................................................301

732 € ..................................................................................................301

9.473 € ........................................................................................................................301

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
14 GOSPODARSTVO

834 € ..........................................................301

9.473 € ..............................................................301

9.473 €....................................................................301

86.286 € ....................................................................................................................................302

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

67.485 € ...................................................................................302

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

67.485 € ............................................................................302

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

10.345 €........................................................................302

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES

2.000 € .............................................................................................302

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

18.800 €..................................................................................303

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

18.800 €.............................................................................303

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

18.800 € .............................................303

615.672 € ..........................................................................303

615.672 € ....................................................................................303

70.540 € ..............................................................................................303

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD
OB110-14-0035 CEROD II.

55.140 € ............................................302

2.639 € ............................................................................303

21.880 €............................................................................................................................303

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

14.979 € ..............................................................................................303

OB110-15-0029 NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

31.043 € ..................................304

545.132 € ....................................................................................................304
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OB110-07-0374 SČN DOLNJE BREZOVO

949 € .......................................................................................................304

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

232.629 € ........................................................................................304

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

177.782 € .................................................................304

9.666 €...........................................................................................305

OB110-14-0009 SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU
OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA
OB110-14-0038 KANALIZACIJA IN ČN LOKA

63.617 € ...........................................................304

527 € ..........................................................................305

3.216 € ......................................................................................305

1.918 € ...........................................................................................305

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

54.827 € ..................................................................................305

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

54.289 € ............................................................................306

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB110-07-0074 URBANIZEM

497.266 € .......................306

16.183 € ..............................................................306

16.183 € ......................................................................................................................306

16029003 Prostorsko načrtovanje

38.106 €...........................................................................................................306

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

29.914 € ....................................................................................................306

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM

2.513 €.....................................................................................................307

OB110-13-0059 OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ
1603 Komunalna dejavnost

5.679 € .......................................................................307

332.568 € ...........................................................................................................................307

16039001 Oskrba z vodo

318.958 € ......................................................................................................................307

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

120.805 €...............................................................307

107.294 € .......................................................................308

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA

3.000 € .........................................308

87.860 € .................................................................308

13.610 € ...........................................................................308

200 € .................................................................................................................308

OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

1.905 € ................................................................................309

OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ
OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.190 € ...................................309
9.315 € ......................................309

6.305 € ............................................................................................................309

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

6.305 € ............................................................................309

OB110-14-0041 PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA

6.305 € ..........................................309

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
OB110-14-0042 RUŠITEV OBJEKTOV
16069002 Nakup zemljišč

1702 Primarno zdravstvo

13.047 € ...................................................................................................309
13.047 €........................................................................................................309

91.057 € ......................................................................................................................310

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

91.057 €.............................................................................................................310

5.124 € .....................................................................................................................310

5.124 €...................................................................................................................................310

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.124 € ................................................................................................310

OB110-15-0028 GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi

104.105 €..........309

5.124 € ...........................................................310

113.965 € .......................................................................310

12.162 € ..................................................................................................................................310

18039005 Drugi programi v kulturi

12.162 € ........................................................................................................310

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

7.569 €...................................................310
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OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ
OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

2.494 € .....................................311

2.000 € .................................................................311

99 € ................................................................................311

101.802 € .............................................................................................................311

101.802 €....................................................................................................................311

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

713 € ........................................................................................311

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

4.419 €....................................................................................311

OB110-14-0010 ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV
OB110-14-0025 SANACIJA BAZENA

17.275 € ............................................................312

10.587 € ................................................................................................312

42.767 €..........................................................................................................312

OB110-14-0026 SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI

7.261 €..........................................................312

OB110-15-0013 NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS STUDENEC
OB110-15-0015 IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI
OB110-15-0016 IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI
19 IZOBRAŽEVANJE

6.224 € ...................................................................................313

10.549 € ......................................................................................313

3.214.893 €...............................................................................................................................313

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci

2.006 € ..........................................312

27.106 € .......................................................................................................313

27.106 € .......................................................................................................................................313

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

3.187.788 € ..............................................................................................313

3.179.788 €................................................................................................................313

OB110-08-0026 NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

1.821.839 € ...........................................................................................313

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

245.849 € .................................................................................314

OB110-12-0036 ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
OB110-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

247.355 € ...........................................................315

OB110-13-0004 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

48.257 € ...........................................316

OB110-13-0005 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC
OB110-14-0021 TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
OB110-14-0043 KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

142.097 € .................................315

461.865 € .....................................................................315

OB110-13-0003 ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

19039002 Glasbeno šolstvo

27.106 € ...................................313

2.480 € ...................................316

110.095 € ..............................................................................316

99.950 € ............................................................................................316

8.000 € ......................................................................................................................317

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

8.000 € .....................................................................317
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I. SPLOŠNI DEL
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I. SPLOŠNI DEL
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe
makroekonomskih gibanj med letom
Makroekonomska izhodišča, ki jih pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj že nekaj let niso
realen pokazatelj prihodnjih dogajanj v državi, kar se odraža v bistvenih odstopanjih realiziranega od
predvidenega na področju letne inflacije, rasti plač, cene goriv ter ostalega. Zato poskušamo oceniti
proračunske možnosti oziroma vire realno glede na pretekle izkušnje in realizirane proračune, skladno z
danimi viri ter glede na socialno okolje v katerem bivamo.
Usmeritve Občine Sevnica gradimo na osnovnih nalogah, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati. Pri
izvajanju usmeritev sledimo uravnoteženemu razvoju občine. Podlaga za njihovo oblikovanje so strateški
dokumenti Evropske unije, Republike Slovenije in Regije Posavje. Na njihovi podlagi so oblikovane
samostojne politike, ki posameznim vodjem dajejo osnovo za samostojno predlaganje odločitev v okviru
zastavljenih strategij posameznega področja ter proračunskih zmožnosti v posameznem letu.
V preteklem letu so bile razvojne usmeritve predvsem v zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju
šolstva. Največja gradnja osnovne šole v zadnjih letih, to je Osnovne šole Tržišče, je tako vsebinsko kot
finančno prevzela največji del proračuna leta 2015. Ob tem smo izvedli še drugo fazo energetskih sanacij
šolskih objektov in s tem dosegli energetsko sanacijo skorajda vseh šolskih in predšolskih objektov v naši
občini, kar daje možnost določenih prihrankov v naslednjih letih. Seveda smo v letu 2015 spodbujali tudi
kmetijstvo, gospodarski razvoj ter turizem v okviru pristojnosti in možnosti lokalne skupnosti predvsem z
ustrezno prostorsko politiko. Glede na pretekla leta je težišče naložbene politike Občine Sevnica prešlo iz
komunalne in cestne infrastrukture na šolski del, zato smo v letu 2015 poskušali ohranjati zadovoljivo raven
obnovitvenih investicij na navedenih dveh področjih, vsekakor pa načrtujemo povečano naložbeno
intenziteto po končanju gradnje OŠ Tržišče.
Občina Sevnica je skupaj z ostalimi spodnjeposavskimi občinami sprejela Regionalni razvojni program
spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 do 2020. Ključne prioritete delovanja občine za doseganje
zastavljenih ciljev so:
 gospodarski razvoj na osnovi novih prostorskih in kadrovskih potencialov ter javnih vlaganj na
ozemlju občine Sevnica,
 učinkovita družbena infrastruktura ter
 ustrezna komunalna infrastruktura.
Preudarno planiranje in gospodarno ravnanje sta temelj za uravnoteženo finančno stanje in stabilno
likvidnost proračuna in predstavljata izhodišče za uspešno poslovanje. Leto 2015 lahko iz tega vidika
ocenimo kot izjemno dinamično a uspešno, saj smo na vse izzive reagirali pravilno, pravočasno in odločno
zato smo v naš okoliš umestili številne nove pridobitve oziroma posodobitve, s katerimi je podoba naše
lokalne skupnosti zagotovo boljša, lepša in prijaznejša.

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali
primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in
realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem
Proračun Občine Sevnica za leto 2015 je bil sprejet z odlokom na 5. redni seji Občinskega sveta Občine
Sevnica dne 25.02.2015 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 13/15. Zaradi lokalnih volitev
konec leta 2014 se je sprejem proračuna premaknil v leto 2015. Decembra 2014 je župan sprejel sklep o
začasnem financiranju, ki je z uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 prenehal veljati.
Proračun je bil pripravljen v skladu s predpisi ter usmeritvami proračunskega priročnika, ki ga za občine
vsako leto pripravi Ministrstvo za finance. Priloga odloka o proračunu je splošni del, ki zajema bilanco po
ekonomski klasifikaciji, posebni del, kjer so finančni načrti, ki so prikazani po področjih proračunske porabe,
ter načrt razvojnih programov, ki zajema dolgoročno načrtovane projekte, investicijske transfere in
subvencije. Finančni načrti so ločeni po notranjih organizacijskih enotah glede na pristojnosti in odgovornosti
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oddelkov občinske uprave ter po posameznih krajevnih skupnostih. V paketu proračunskih dokumentov je
Občinski svet Občine Sevnica na isti seji sprejel še letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine ter kadrovski načrt.
Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 –
ZDIU12) župan predlaga občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo vsebuje realizacijo prejemkov in izdatkov proračuna skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo, ki
jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št.
54/02, 117/02, 58/03, 134/03 in 34/04) ter programsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05). V letu 2015 je Občinski svet obravnaval
polletno poročilo o izvrševanju proračuna na seji v jeseni, medtem ko so občinski svetniki in člani
Nadzornega odbora gradivo prejeli konec julija 2015.
Vse obveznosti na dan 31.12.2015, ki so navedene v bilanci stanja (v poglavju 3.1) izvirajo iz tekočega
poslovanja in plačilo njihovih stroškov nima daljše ročnosti od 30 dni. V leto 2016 ne prenašamo zaostalih
dolgov oziroma obveznosti iz že izvedenih investicij, razen tekočih obveznosti iz naslova rednega poslovanja
in izpolnjevanja zakonskih nalog lokalne skupnosti. V letu 2015 so nastale določene težave na gradbišču
telovadnice pri OŠ Šentjanž, zato so na računu ostala neporabljena sredstva iz tega naslova, ki se
namensko prenašajo v leto 2016; torej se z rebalansom uvrščajo na navedeni projekt.
Z zagotavljanjem sredstev krajevnim skupnostim in sorazmernim izvajanjem občinskih projektov po svojem
celotnem območju ter sprotni koordinaciji med vodstvi KS in občinsko upravo, je Občina Sevnica kljub
varčevanju in racionalizaciji dobro skrbela za vsestransko uravnotežen razvoj, tudi z uspešnim črpanjem
sredstev iz evropskih skladov. V povezovanju in sodelovanju z ostalimi posavskimi občinami pa si je
prizadevala tudi za skladen regionalni razvoj.
Splošni del zaključnega računa predstavlja bilanca prihodkov in odhodkov. Posebni del zaključnega računa
zajema realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
Izvajanje načrta razvojnih programov vsebuje obrazložitve izvajanja investicij iz planiranih razvojnih
programov po posameznih področjih.
Podatki iz bilance stanja vsebujejo pojasnila glede sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Prihodki splošnega dela zajemajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, druge nedavčne prihodke,
kapitalske prihodke in transferne prihodke.
V zaključnem računu za leto 2015 so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na transakcijski račun do
31.12.2015 in vsi odhodki, ki so odlili z računa do 31.12.2015 (denarni tok).
V spodnjem grafu so izražene primerjave višin proračunov Občine Sevnica v letih od 2010 do 2015.
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VIŠINA PRORAČUNOV OBČINE SEVNICA 2010 - 2015
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
PRIHODKI
ODHODKI

2010
ODHODKI 19.812.380
PRIHODKI 18.112.632

0
2015
2013 2014
2012
2010 2011
2011
17.233.348
17.476.240

2012
23.951.122
24.025.491

2013
17.788.235
18.543.144

2014
16.051.691
16.875.828

2015
16.071.793
16.208.465
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Odhodkovni del zaključnega računa obsega tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in
investicijske transfere.

VRSTE ODHODKOV V VSEH ODHODKIH 2010 - 2015

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
42 in 43 investicijski
40 tekoči
41 transferni

0
2010

2011

2010
41 transferni
6.544.558
40 tekoči
4.316.790
42 in 43 investicijski 8.951.032

2012

2013

2014

2015

2011
2012
2013
2014
2015
6.537.219 6.944.070 6.785.595 6.432.309 6.558.104
3.988.583 3.989.656 4.551.383 4.183.086 4.272.725
6.707.546 13.017.396 6.451.257 5.436.296 5.240.964

Tekoči odhodki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca
za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva izločena za rezerve.
Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim
organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.
Investicijski odhodki zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev.
Investicijski transferi pa vsebujejo namenska sredstva za investicije javnim zavodom, javnim podjetjem in
drugim neprofitnim organizacijam.
Znotraj posameznih sklopov postavk ni večjih prekoračitev glede na veljavni proračun. Podrobnejše
obrazložitve posameznih proračunskih postavk so vodje notranjih organizacijskih enot zapisali po
posameznih področjih oziroma proračunskih uporabnikih skladno s programsko ter ekonomsko klasifikacijo.
Občina Sevnica ima vzpostavljen sistem zakladnice v katero so vključeni vsi njeni proračunski uporabniki.
Zakladniški podračun proračuna je v letu 2015 dosegel 448,39 EUR presežka obresti, katere so bile skladno
s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št.
41/2007, 81/2009), prenesene na podračun proračuna Občine Sevnica.
V zaključnem računu proračuna so vključeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti, kot to predpisuje
proračunski priročnik. Podatki v zaključnem računu so usklajeni, zato je izkazan presežek sestavljen iz
presežka proračuna in presežkov vseh enajstih krajevnih skupnosti.
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Krajevne skupnosti, kot samostojne pravne osebe, vodijo samostojno knjigovodstvo in so predložile AJPES–
u računovodske izkaze, kot jih predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava. S tem v zvezi izpostavljamo, da so vsi podatki, potrebni za
vodenje državne statistike vsebovani v predstavljenem zaključnem računu Občine Sevnica in je potrebno
zato zaključne račune krajevnih skupnosti obravnavati pasivno.

Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom
ZJF

V letu 2015 ni bilo sprejetih ukrepov v skladu z 41. členom ZJF.
Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in
občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med
letom v skladu s 47. členom ZJF
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, za izvrševanje finančnih načrtov Krajevnih skupnosti, ki so
samostojne pravne osebe, pa predsedniki svetov Krajevnih skupnosti. V letu 2015 v tem kontekstu ni bilo
nikakršnih sprememb, novoustanovljena Krajevna skupnost Dolnje Brezovo je pričela z delovanjem s
1.1.2015.

Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
Občina Sevnica, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje rezervni sklad, ki je namenjen
financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidljivih dogodkov med
proračunskim letom v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče.
Tudi v letu 2015 se je na področju sanacije in odprave posledic naravnih nesreč veliko dogajalo. Potrebno je
izpostaviti dejstvo, da je Občina Sevnica pridobila iz RS, Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so nastala v letu
2014. Tako je pridobila:
-

87.559,87 EUR, za sanacijo mostu na JP 872292 odcep Žnidar,
39.383,29 EUR, za sanacijo plazu na LC 372221 Zavratec – Mala Hubajnica in
229.999,52 EUR za sanacijo plazu na LC 372341 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec

Ti projekti so bili tudi uspešno izvedeni ter izčrpana vsa državna sredstva.
V sklopu sredstev, ki jih zagotavlja Občina Sevnica za odpravo posledic naravnih nesreč pa so bila od večjih
sanacij izvedena:
-

Sanacija plazu Kosem na Pokleku,
Sanacija plazu na občinski cesti pri Sv. Roku,
Sanacija plazu v Tržišču,
Sanacija cest po neurju v Tržišču,
Sanacija cest po neurju v Šentjanžu,
Sanacija cest po neurju v Zabukovju,
Sanacija plazu v Gavžni gori,
Sanacija plazu v Vetrniku
ter izdelava projektnih dokumentacija za sanacijo plazov

Ostala sredstva so bila porabljena za vzpostavitev prevoznosti cestišč po močnem de
Deževju v mesecu septembru, za sanacijo manjših udorov in usadov na in ob cestišču, sanacijo udarnih jam,
sanacij bankin, asfaltacije muld itd.
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Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s sklepi o prerazporeditvah prenesena na posamezna
področja porabe za nepredvidene namene kot tudi za namene, kjer so bila s planom zagotovljena sredstva
v premajhnem obsegu. Sredstva so se tako namenila za socialne transfere, transfere neprofitnim
organizacijam, za izdelavo energetskih izkaznic, za energetsko sanacijo Podružnične šole Loka, za
rekonstrukcijo igrišča v Florjanski ulici, za plačilo prvega obroka kupnine za objekt in zemljišče Tasič,
investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje, investicijski transfer izvajalcem javnih služb za požarno
varnost, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, plačilo prevozov s kombijem na relaciji Sevnica–ŠentjanžSevnica in Sevnica-Boštanj-Sevnica, nakup Komunalnega vozila za prevoz odpadkov ter za plačilo
nepredvidenih izdatkov (razne sanacije cest, vodovodov, razno projektno dokumentacijo).

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
136.672 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

16 . 07 1. 7 93 €
4.272.725 €
782.987 €

Obrazložitev konta
Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo
in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med
delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za nadurno delo in druge izdatke
zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

118.191 €

Obrazložitev konta
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo,
premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

2.545.538 €

Obrazložitev konta
Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve,
čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve,
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve,
računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in
restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve (uniforme in službena obleka,
drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (električna
energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in
elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški
in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za
registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za
službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi,
dnevnice za službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje (
tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in
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zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče
vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte,
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine
za poslovne objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
druge najemnine, zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila
avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine
udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in državnim
svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo,
članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni
promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov, prispevki
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti

80.009 €

Obrazložitev konta
Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov poslovnim
bankam in plačila obresti od dolgoročnih kreditov drugim finančnim institucijam. Zneski na posameznih
kreditih so usklajeni s trenutno vrednostjo EURIBOR-a, predviden pa je tudi znesek obresti za morebitno
likvidnostno zadolževanje med letom.

409 Rezerve

746.000 €

Obrazložitev konta
Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna proračunska
rezervacija.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

6.558.104 €
648.258 €

Obrazložitev konta
Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje obresti
privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi cenovne subvencije na komunalnem
področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju z odpadno vodo ter na področju čistilnih naprav.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

3.579.391 €

Obrazložitev konta
Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska nadomestila
(darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, drugi transferi
posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih,
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila
družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

370.023 €

Obrazložitev konta
Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.960.432 €

Obrazložitev konta
Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena drugim
občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v sklade socialnega
zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine),
tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.895.015 €
4.895.015 €

Obrazložitev konta
Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva, nakup
pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška
igrišča), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (študija o izvedljivosti
projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija, plačila
drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

345.949 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
63.810 €
proračunski uporabniki
Obrazložitev konta
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski
transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

282.140 €

Obrazložitev konta
Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

16 . 20 8. 4 65 €
10.709.673 €
9.770.952 €

Obrazložitev konta
Davke na dohodek in dobiček občinskega proračuna predstavlja dohodnina - odstopljeni vir občinam
(glavarina). Ta vir se je uveljavil s sprejetjem novega Zakona o financiranju občin - ZFO - 1. Izraz
glavarina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov,
odstopljen občinam, za financiranje skupne primerne porabe občin. V letu 2015 smo imeli dve različni
višini povprečnine, dejansko pa smo imeli v celem proračunskem letu izplačila po treh različnih zneskih.
Obenem so celo leto tekla pogajanja za povprečnino, ki jih je Vlada RS pakirala vzporedno z varčevalnimi
ukrepi. Na koncu varčevalni ukrepi niso delovali, povprečna letna povprečnina 2015 pa ni zadostovala za
pokrivanje vseh zakonsko določenih nalog občine.

703 Davki na premoženje

612.941 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:
- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
- davek od premoženja - na posest plovnih objektov
- davek na dediščine in darila
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- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb
Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo direktnega
vpliva. Te zvrsti davkov se tudi niso sistemsko z zakonodajo v zadnjih letih spreminjale oziroma se niso
spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno število
zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve

325.670 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:
- davek na dobitke od iger na srečo
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- turistična taksa
- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki

110 €

Obrazložitev konta
Tu je znesek na dan 31.12.2015 nerazporejenih davkov s strani Uprave za javna plačila.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.362.118 €
1.643.287 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
- prihodki od obresti od sredstev na vpogled
- prihodki od najemnin za poslovne prostore
- prihodki od najemnin za stanovanja
- prihodki od drugih najemnin
- prihodki od zakupnin
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico
-drugi prihodki od premoženja
Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od koncesij za vodno pravico, katere
so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske pogodbe in so odvisne od proizvodnje - hidrologije
vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od najemnine za gospodarsko javno
infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa upravljata JP Cerod in JP Komunala Sevnica. Z
obema javnima podjetjema imamo sklenjeni najemni pogodbi.

711 Takse in pristojbine

14.803 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse.

712 Globe in druge denarne kazni

27.676 €

Obrazložitev konta
Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz. sodne takse ter drugi
stroški na podlagi zakona o prekrških.
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

181.492 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.
Največ prihodkov od prodaje ustvarijo Krajevne skupnosti s prihodki od upravljanja s pokopališči ter
drugimi objekti v javni uporabi, nekatere pa tudi še z vodovodi.

714 Drugi nedavčni prihodki

494.860 €

Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:
- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki
Prihodki so v veliki meri vezani na prihodke krajevnih skupnosti in se zgolj uskladijo z realizacijo in
pričakovanji do konca leta.
Največji del teh prihodkov pa predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za okolje
pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka. V času od leta 2008 dalje v Občini Sevnica ni
čutiti povečanega trenda investiranja, zato tudi ta prihodek bistveno ne raste.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

158.773 €
49.637 €

Obrazložitev konta
Ta skupina izkazuje realizirane prihodke od prodaje stanovanj, poslovnih objektov ter drugih osnovnih
sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 109.136 €
Obrazložitev konta
Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Občina Sevnica je v letu 2015 prodala kmetijska zemljišča, v skupni višini 41.131,28 EUR, ki smo jih
prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovancev. Zemljišča se prodajajo zainteresiranim
kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnostih.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
V letu 2015 je Občina prodala dve stavbni zemljišči na območju stanovanjskega naselja Dolnje Brezovo
ter kmetijo na območju Hubajnice. Izvedena je bila tudi prodaja objekta s pripadajočim zemljiščem v
Boštanju, z naslovom Dolenji Boštanj 13. V letu 2015 med prihodek šteje tudi varščina za prodajo
oziroma menjavo s podjetjem Preis Sevnica. Občina ves čas sledi tudi izkazanim interesom po nakupu
drugih stavbnih zemljišč v lasti Občine Sevnica. Skupni prihodek od prodaje stavbnih zemljišč znaša
68.005,21 EUR.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.977.900 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.549.786 €

Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6)

740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG.
JAVNOFIN. INSTIT.

PLAN
2015

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

907.617,00

1.357.295,60

2.549.786,43

907.617,00

1.354.475,60

2.545.586,43

0

78.517,03

1.244.959,00

824.451,00

1.182.060,94

1.175.863,45

38.500,00

39.295,38

38.901,00

0

356.814,56

356.814,56

OB110-08-0026

481.000,00

481.000,00

481.053,00

- SVLR - 23. člen 2015 - OŠ Tržišče
OB110-08-0026

140.000,00

140.000,00

155.331,00

145.791,00

145.791,00

0

19.160,00

19.778,80

0

0

19.920,00

0

0

18.871,68

0

0

16.679,40

0

0

19.557,50

7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

740000 Prejeta sredstva iz naslova
tekočih
obveznosti
državnega
proračuna

740001 Prejeta sredstva iz državnega
pror. za investicije
- Požarna taksa
- Sredstva iz državne rezerve za odpravo
posledic naravnih nesreč
- MIKZŠ - OŠ Tržišče

- SVLR - 23. člen 2014 - OŠ Tržišče
OB110-08-0026
-SVLR - 23. člen 2014- Obnovitev vodovoda
na Gornjem Brezovem

19.160,00

OB110-13-0095
-SVLR - 23. člen - Ureditev vodovoda
Radež
OB110-13-0093
-SVLR - 23. člen - Sanacija vodovoda
Studenec
OB110-13-0092
-SVLR - 23. člen - Obnovitev vodovodnih
sistemov
OB110-13-0060
-SVLR - 23. člen - Rekonstrukcija LC
Savska cesta
OB110-13-0046
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PLAN
2015

KONTO (K2/K3/K4/K6)

VELJAVNI
2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

-SVLR - 23. člen - Rekonstrukcija LC
Lončarjev Dol
OB110-13-0038
-SVLR - 23.
vzdrževanje LC

člen

0

0

18.860,51

0

0

30.096,00

83.166,00

93.897,63

124.763,98

10.856,00

10.856,00

10.001,43

19.310,00

19.310,00

16.571,25

3.000,00

3.000,00

1.137,24

50.000,00

60.731,63

76.105,67

0

0

188,00

0

0

20.760,39

0

2.820,00

4.200,00

0

2.820,00

4.200,00

-Investicijsko

OB110-07-0056
740004 Druga prejeta sredstva iz
državnega proračuna za tekočo porabo
- Ministr.za kmet. - vzdrževanje
gozdn.poti
-Služba vlade za lokalno
samoupravo - sofinanciranje SPO
- Ministrstvo za delo - povračilo
sredstev iz plačanih subvencij od tržnih
najemnin
- Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve-druž.pomočnik
- Ministrstvo za obrambo - povračilo
stroškov za vnos v aplikacijo Ajda
- Zavod RS za zaposlovanje
sofinanciranje javnih del

7401 Prejeta sredstva iz
proračunov

-

občinskih

740100 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov za tekočo porabo

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:
-prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
Na kontu 740000 nismo planirali prihodkov, saj v času sprejemanja proračuna za 2016 ni bila znana
dokončna vrednost povprečnine. Zato so bila vsa sistemska sredstva države vezana na povprečnino
planirana na kontu dohodnina. Skladno z vplačili v letu 2016 smo po namenih pravilno izkazali prihodke
finančne izravnave na kontu 740000, dohodnino pa na kontu dohodnine.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in drugih
državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in sicer:
Požarna taksa
MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva nakazuje v
proračun Občine Sevnica. Sredstva so porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in
usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze Sevnica.
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Sredstva iz državne rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč
V letu 2015 se je na področju sanacij in odprave posledic naravnih nesreč veliko naredilo. Potrebno je
izpostaviti dejstvo, da je Občina Sevnica pridobila iz RS, Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč, sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so nastala v
letu 2014.
Tako je pridobila:
-

87.559,87 EUR, za sanacijo mostu na JP 872292 odcep Žnidar,

-

39.383,29 EUR, za sanacijo plazu na LC 372221 Zavratec – Mala Hubajnica in

-

229.999,52 EUR za sanacijo plazu na LC 372341 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec

Ti projekti so bili tudi uspešno izvedeni ter počrpana vsa državna sredstva.
MIZKŠ - OŠ Tržišče
Občina Sevnica je pridobila sklep o pridobivanju sredstev za izgradnjo nove šole v Tržišču ter in v letu
2014 podpisala pogodbo za sofinanciranje investicije v letu 2015 in v letu 2016. V letu 2015 je MIZŠ
sofinanciralo investicijo do vrednosti 481.053,00 EUR.
MGRT - 23.člen 2015 – OŠ TRŽIŠČE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2015 objavilo povabilo k oddaji načrtov porabe
za Občine. Občina Sevnica je na tako imenovani 23. člen ZFO-ja v letu 2015 kandidirala s projektom
izgradnje nove OŠ v Tržišču in pridobila 155.331,00 €.
MGRT - 23. člen 2014 - Obnovitev vodovoda na Gornjem Brezovem:
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 19.778,80
bila nakazana v proračun v letu 2015.
MGRT - 23. člen 2014 - 23. člen Ureditev vodovoda Radež
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 19.920,00
bila nakazana v proračun v letu 2015.

MGRT - 23. člen 2014 - 23. člen Sanacija vodovoda Studenec
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 18.871,68
bila nakazana v proračun v letu 2015.
MGRT - 23. člen 2014 - 23. člen Obnovitev vodovodnih sistemov
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 16.679,40
bila nakazana v proračun v letu 2015.
MGRT - 23. člen 2014 - 23. člen Rekonstrukcija LC Savska cesta
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 19.557,50
bila nakazana v proračun v letu 2015.
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MGRT - 23. člen 2014 - 23. člen Rekonstrukcija LC Lončarjev Dol
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 18.860,51
bila nakazana v proračun v letu 2015.
-SVLR - 23. člen Investicijsko vzdrževanje LC
Občina Sevnica je z navedenim projektom kandidirala na 23. člen ZFO-ja v letu 2014 Na osnovi pogodbe
med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Sevnica so sredstva v višini 30.096,00
bila nakazana v proračun v letu 2015.
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:
Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti
Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Na
osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela program vzdrževanja
gozdnih cest.
Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO
V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega
proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje,
v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Občina
Sevnica je tako v letu 2015 prejela sredstva za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata Skupnega prekrškovnega organa v skupni višini 16.571,25 EUR, od tega znesek v višini 11.315,08 EUR
(drugi del sofinanciranja) po Odredbi št. 410-58/2015-20, z dne 21.5.2014, ki jo je izdalo Ministrstvo za
notranje zadeve za leto 2013 ter znesek v višini 5.256,17 EUR (prvi del sofinanciranja) po Odredbi št.
410-58/2015-15, z dne 18.5.2015, ki jo je izdalo Ministrstvo za javno upravo za leto 2014.
Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin
Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in
so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski proračun,
vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je med letom v celoti izplačevala
občina, povrnejo iz državnega proračuna.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve- druž. pomočnik
Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o sofinanciranju občin, se za financiranje družinskega
pomočnika občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35% primerne porabe,
zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna.

Ministrstvo za obrambo - povračilo stroškov za vnos v aplikacijo Ajda
Za ocenjevanje in evidentiranje škode po naravni nesreči je Republika Slovenija razvila progam Ajda, ki
ga uporablja cela Slovenija, za vnos in ocenjevanje nastale škode po naravni nesreči. Ministrstvo za
obrambo povrne stroške vnosa za vsako vlogo, ki je bila vnesena v aplikacijo Ajda.

Zavod RS za zaposlovanje - sofinanciranje javnih del
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju programa javnih
del za vse štiri udeležence za izvedbo programa zagotavljal sredstva za stroške prehodnega
zdravstvenega pregleda v dejanski višini, del sredstev za plače udeležencev v višini 75%, stroške za
prehrano med delom in stroške sredstev za prevoz na deli in z dela. Sredstva so bila planirana na kontu
714, realizacija pa je v skladu z navodili ministrstva prikazana na kontu prejeta sredstva iz naslova
tekočih obveznosti državnega proračuna.
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-

prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Občina Sevnica je skladno s podpisano pogodbo z Občino Škocjan pridobila sredstva za prevoz njihovih
otrok in za delovanje šole Ana Gale Sevnica.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
428.114 €
Obrazložitev konta

KONTO (K2/K3/K4/K6)

741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR.
EU

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

761.401,00

761.401,00

428.113,97

0

0

0

30.005,00

30.005,00

10.977,04

30.005,00

30.005,00

10.977,04

- LAS - "iz naše je dobro je"

13.141,00

13.141,00

10.977,04

LAS: "LOKALNO PRIDELANA
HRANA NA POSAVSKIH
TRŽNICAH"

16.864,00

16.864,00

0

0

0

0

0

0

0

7410 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz predpristopnih pomoči
Evropske unije

7411 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna

741100 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske politike

OB110-12-0013

7412 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za strukturno politiko

741200 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za strukturno politiko
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KONTO (K2/K3/K4/K6)

7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za kohezijsko politiko

PLAN 2015

VELJAVNI 2015

ZAKLJUČNI
RAČUN 2015

731.396,00

731.396,00

417.136,93

731.396,00

731.396,00

417.136,93

- Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ
Krmelj
OB110-13-0003

174.563,00

174.563,00

115.456,37

- Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ
Boštanj
OB110-13-0001

266.577,00

266.577,00

185.033,02

- Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ
Šentjanž
OB110-12-0036

199.591,00

199.591,00

86.517,31

- Ministrstvo za infrastrukturo - PŠ

39.665,00

39.665,00

30.130,23

51.000,00

51.000,00

0

741300 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za kohezijsko politiko

Loka
OB110-13-0004
- Ministrstvo za infrastrukturo Celostna prometna strategija

Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije predstavljajo:
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne
kmetijske politike, kjer so izkazana sredstva za :
LAS - "iz naše je dobro je"
Pri projektu so sodelovali Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica, –
Podružnična OŠ Studenec, Studenec 28, 8293 Studenec, in Podružnična OŠ Loka, Loka 72, 1434 Loka
pri Zidanem mostu, Osnovna šola Krmelj, Vrtec pri šoli, Krmelj 104, 8296 Krmelj, Gostilna in trgovina
Repovž, Jože Repovž s.p., Šentjanž 14, 8297 Šentjanž in Mihaela Jazbec, Podvrh 20, 8290 Sevnica
(dopolnilna dejavnost na kmetiji). Projekt se je izvajal od 01.01.2013 in je trajal do 31.05.2014. Celotna
vrednost projekta je znašala 104.519,25 EUR z DDV, sofinanciran del s strani EU pa je za vse partnerje
znašal 66.518,00 EUR. Z vzpostavitvijo vrtov pri podružničnih OŠ in vrtcu smo želeli pri otrocih povečati
zavedanje o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane. Ti so se naučili pridelovati in tudi predelovati
hrano, pri projektnih partnerjih pa so spoznavali končen proces predelave. S strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bil sofinancerski del za 2. fazo izvedenega projekta nakazan v letu
2015.
LAS - "lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah "
Vodilni partner v projektu je bila LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE, zanjo RRA Posavje,
partnerji v projektu pa so bili KGZS Novo mesto, Občina Krško in Občina Sevnica. Celotna vrednost
projekta je znašala 125.912,00 EUR, projekt pa se je izvajal v letu 2014. Občina Sevnica je v letu 2014
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kupila 20 premičnih stojnic in prikolico za prevoz le teh. S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano bi moral biti sofinancerski del za Občino Sevnica nakazan v letu 2015, toda izplačilo se je
preneslo v leto 2016.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko,
kjer so izkazana sredstva za :

Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ Krmelj
Občina Sevnica je v mesecu juliju 2013 pridobila pozitiven sklep s strani MZIP, v mesecu septembru pa
podpisala pogodbo za sofinanciranje investicije v vrednosti do 174.563,07 EUR. Investicija je bila
zaključena v mesecu avgustu 2015, s strani države smo pridobili 115.456,37 EUR sredstev.
Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ Boštanj
Občina Sevnica je v mesecu juliju 2013 pridobila pozitiven sklep s strani MZIP, v mesecu septembru pa
podpisala pogodbo za sofinanciranje investicije v vrednosti do 266.577,00 EUR. Investicija je bila
zaključena v mesecu septembru 2015, s strani države smo pridobili 185.033,02 EUR sredstev.
Ministrstvo za infrastrukturo - OŠ Šentjanž
Občina Sevnica je v mesecu juliju 2013 pridobila pozitiven sklep s strani MZIP, v mesecu septembru pa
podpisala pogodbo za sofinanciranje investicije v vrednosti do 199.591,00 EUR. Investicija je bila
zaključena v mesecu septembru 2015, s strani države smo pridobili 86.517,31 EUR sredstev.
Ministrstvo za infrastrukturo - PŠ Loka
Občina Sevnica je v mesecu juliju 2013 pridobila pozitiven sklep s strani MZIP, v mesecu septembru pa
podpisala pogodbo za sofinanciranje investicije v vrednosti do 39.665,00 EUR. Investicija je bila
zaključena v mesecu septembru 2015, s strani države smo pridobili 30.130,23 EUR sredstev.
Ministrstvo za infrastrukturo -Celostna prometna strategija
Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za promet je predvidevalo za l. 2015 objavo razpisa za
sofinanciranje izdelave Celostnih prometnih strategij (CPS), s katerimi naj bi Občine pridobile strateško
osnovo za dolgoročno izvajanje ukrepov trajnostne prometne politike v mestnih središčih. Mišljeni so
ukrepi urejanja dostopov in postajališč javnega potniškega prometa, pločnikov, kolesarskih stez,
nadstreškov in ostale infrastrukture, spodbujanja sistema P+R (parkiraj in se odpelji) ter omejevanje rabe
osebnega motornega prometa v mestnih središčih.
Sofinanciranje je iz namenskih skladov EU v višini do 85% neto vrednosti dokumentacije. Razpis je bil
objavljen oktobra 2015 in izdan sklep o sofinanciranju v januarju 2016, zato prihodek v letu 2015 ni bil
realiziran.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
5 RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

221.790 €
2. 1 78 .2 1 0 €
1.200.000 €
1.200.000 €

Obrazložitev konta
Občina Sevnica se je v letu 2015 dolgoročno zadolžila za financiranje izgradnje OŠ Tržišče ter
energetske sanacije v proračunu načrtovanih šol.

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

978.210 €
978.210 €

Obrazložitev konta
Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih bankah.
Odplačilo kredita najetega v letu 2015 se prične v 2016.
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II. POSEBNI DEL
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II. POSEBNI DEL
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

61.347 €
61.347 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja
sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se
izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih
občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

61.347 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta,
župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v
skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Proračunska uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj političnega sistema kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje je bil v celoti dosežen
v okviru predvidenih sredstev.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

61.347 €

Opis podprograma
Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški
odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.
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Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon
o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in
moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in sodelovanje z
državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo je bil dosežen v okviru predvidenih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje je bil z izvedenimi rednimi in
dopisnimi sejam občinskega sveta, njegovih delovnih teles in preko financiranja delovanja političnih
strank dosežen v okviru planiranih sredstev.

01101 Stroški dela občinskega sveta

34.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
STROŠKI DELA OS
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. 85/11) in od 1.6.2015 dalje pa v skladu 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) so se
v letu 2015 izplačale sejnine članom občinskega sveta, vezano glede na prisotnost na sejah. Sredstva za
manipulativne stroške ter za pisarniški material in reprezentanco – osvežilne napitke za izvedbo sej
Občinskega sveta so v proračunu zagotovljena med stroški splošne službe ter reprezentanco župana.
Občinski svet Občine Sevnica je na osmih (8) rednih sejah in eni dopisni seji obravnaval vso predloženo
gradivo in sprejel predlagane sklepe, po predhodnih obravnavah na pristojnih delovnih telesih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 85/11) ter predvideno število sej s sto odstotno udeležbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo je bil dosežen, s sklici rednih in dopisnih
sej ter sprejemom vseh predlaganih sklepov.
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402905 Sejnine udeležencem odborov

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta

34.256 €
6.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ
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. 85/11) in od 1.6.2015 dalje pa v skladu 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) so se
v letu 2015 izplačale sejnine članom delovnih teles občinskega sveta, vezano glede na prisotnost na
sejah. Sredstva za manipulativne stroške ter za pisarniški material in reprezentanco – osvežilne napitke
za izvedbo sej Občinskega sveta so v proračunu zagotovljena med stroški splošne službe ter
reprezentanco župana.
Postavka ne vsebuje sejnin za nadzorni odbor, ki je načrtovan posebej.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 85/11), pretekli stroški in ocena makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo je bil dosežen, s sklici rednih in dopisnih
sej delovnih teles občinskega sveta.
402905 Sejnine udeležencem odborov

01105 Delovanje političnih strank

6.007 €
21.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE POLITIČNIH STRANK
Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Sevnica političnim strankam pripadajo sredstva
sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na lokalnih volitvah leta 2014. Sredstva so se po
dvanajstinah redno nakazovala političnim strankam, v letu 2015 so politične stranke prejele tudi sredstva
za mesec november in december 2014, saj so se neporabljena sredstva iz leta 2014 namensko prenesla
v leto 2015.
Sredstva za delovanje svetniških skupin, v skupni višini 5.000,00 EUR niso bila porabljena.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07), Sklep občinskega sveta o
financiranju političnih strank v občini Sevnica (št. 410-0074/2014, z dne 17.12.2014).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje
zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje je bil tudi preko financiranja
delovanja političnih strank dosežen v okviru planiranih sredstev.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

21.085 €
7.389 €
7.389 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora
občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in
vodenje ustreznega nadzora nad porabo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik Občinskega
sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje
delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

7.389 €

Opis glavnega programa
V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje
delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine
Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2015. Realizacija bo ugotovljena ob koncu leta 2015
ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in
zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil dosežen kljub potrebi po
zagotovitvi dodatnih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.389 €

Opis podprograma
Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini
nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in lokalne
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skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje
delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine
Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2015. Realizacija bo ugotovljena ob koncu leta 2015
ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj podprograma izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine
Sevnica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo je bil dosežen kljub
potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilj izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih
sredstev Občine Sevnica je bil dosežen z izvedbo vseh nalog po programu dela, kljub temu, da je bilo
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora

4.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE
Pet članski nadzorni odbor je, v okviru svojega dela, na devetih (9) rednih sejah, dveh (2) dopisnih sejah
in izvedenih nadzorih, v okvirih sprejetega letnega programa dela, bil upravičen do sejnin na podlagi
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles
občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
(Ur. l. RS, št. 85/11) in od 1.6.2015 dalje na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih
skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 85/11) ter ocenjeno število sej s sto odstotno udeležbo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih
sredstev Občine Sevnica je bil dosežen z izvedbo vseh nalog po programu dela, na rednih in dopisnih
sejah, kljub temu, da je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

402905 Sejnine udeležencem odborov

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora

4.176 €
84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POTNI STROŠKI
Člani nadzornega odbora so se v letu 2015 udeležili strokovnih izobraževanj, zato so nastali tudi stroški
kotizacije ter posledično potni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih
sredstev Občine Sevnica je bil dosežen tudi z udeležbo na izobraževanju, kar posledično pomeni tudi
plačilo potnih stroškov.

402402 Stroški prevoza v državi

84 €

02204 Delovanje Nadzornega odbora

3.129 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV
Nadzorni odbor je v letu 2015 izvedel skladno s sprejetim letnim planom dela nadzornega odbora šest (6)
internih nadzorov. Višina nagrade za izvedbo nadzora je določena na podlagi Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta,
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št.
85/11) in od 1.6.2015 dalje na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov
drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15).
IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Člani nadzornega odbora so se v letu 2015 udeležili strokovnih izobraževanj, zato so nastali tudi stroški
kotizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov
Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 85/11). Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih
sredstev Občine Sevnica je bil dosežen z izvedbo internih nadzorov po programu dela, kljub temu, da je
bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

402905 Sejnine udeležencem odborov

2.641 €

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

3000 ŽUPAN

488 €
204.732 €

01 POLITIČNI SISTEM

143.820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja
sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru
pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti,
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se
izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih
občanov.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

143.820 €

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta,
župana in podžupanov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v
skladu s sprejetim proračunom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj političnega sistema kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne
skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje je bil dosežen v
okviru dejavnosti župana in podžupanov ter materialnih stroškov urada župana, kljub potrebi po
zagotovitvi dodatnih stroškov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

143.820 €

Opis podprograma
Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno
s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij
v medijih).
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o
samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je realizacija
proračuna in izvajanje zakonskih nalog.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje
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z državnimi in lokalnimi organi je bil dosežen v okviru dejavnosti župana in podžupanov ter materialnih
stroškov urada župana, kljub potrebi po zagotovitvi dodatnih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilj podprograma izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim
proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti je bil dosežen z uspešno realizacijo
proračuna,izvajanjem vseh zakonskih nalog ter okviru izvedenih projektov.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov

63.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV
Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan
opravlja funkcijo poklicno. Podžupana sta bila s sklepom župana imenovana v mesecu aprilu 2015, svoje
delo pa sta pričela opravljati s 1.5.2015, funkcijo opravljata nepoklicno. Župan s sklepom v okviru
zakonskih omejitev določi višino mesečnega plačila za opravljanje funkcije in se spreminja s
spremembami plačnih razredov v skladu s spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu
funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni so tudi potni in drugi stroški za službena potovanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v javnem
sektorju.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje
in predstavljanje lokalne skupnosti je bil dosežen.
400000 Osnovne plače
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

39.504 €
2.326 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

799 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

369 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.702 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

2.744 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

222 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

25 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

42 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

48 €

402402 Stroški prevoza v državi
402499 Drugi izdatki za službena potovanja

3.302 €
28 €

402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom

10.710 €

01302 Materialni stroški urada župana

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE
V lanskem letu je bila izdana knjiga Monografija o Občini Sevnica, za kar je občina krila tudi stroške
oblikovanja knjige. Strošek pri planu proračuna ni bil znan, zato so se sredstva dodatno zagotovila s
sklepom o prerazporeditvi.
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STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV
Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav sodijo stroški za stike z javnostjo ter informiranje in
obveščanje javnosti.
Stiki z javnostjo zajemali organizacijo štirih (4) novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov
v okviru posameznih projektov, oglaševanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, pokrivali so se tudi
stroški pri izdaji raznovrstnih publikacijah in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica.
Večji del sredstev za informiranje je bil namenjen rednemu celovitemu obveščanju občanov v Posavskem
obzorniku, ki ga na dom brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva. Občina Sevnica je v letu 2015 javnost
obveščala tudi preko drugih medijev, in sicer lokalnih radijskih postaj (Radio Sraka, Radio Veseljak, Radio
1), lokalnega informativnega programa Axa ter televizije Vaš kanal Novo mesto. Sredstva so se namenila
tudi za občasne informativne objave v tematskih prilogah nekaterih slovenskih in posavskih tiskanih
medijih.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Izdatki za reprezentanco obsegajo gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki jih
organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje duhovnikov,
sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, izbor športnika leta in druge. S temi
sredstvi so se deloma sofinancirali tudi stroški pogostitev prireditev v občini Sevnica, ki jih organizirajo
društva, zavodi in organizacije.
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za protokolarne
namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, nakup občinskih zastav za javne zavode ter
stroški izobešanja zastav ob državnih praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.
Iz teh sredstev so se kupila tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter simbolična darila, ki
jih je Občina Sevnica izročila mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.
Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih v občini
Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je bila Občina Sevnica (aranžiranje priložnostnih
spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega materiala in vabil, plačilo
nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski starostnikov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj izvrševanje zakonskih nalog v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in
predstavljanje lokalne skupnosti je bil dosežen z uspešno realizacijo proračuna tudi na področju
materialnih stroškov župana z oglaševalskimi storitvami, objavami, založniškimi in tiskarskimi storitvami,
preko reprezentance ter drugih splošnih storitev.
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402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

4.410 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

52.381 €

402009 Izdatki za reprezentanco

10.664 €

402099 Drugi splošni material in storitve

12.545 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
11.438 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na
različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in
storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja
materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih
programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

11.438 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje
predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v javnih
medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročen cilj zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in sprememb je bil dosežen in izveden tudi v okviru izvedbe protokolarnih
dogodkov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.438 €

Opis podprograma
Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih
izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom protokolarnih
dogodkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom protokolarnih
dogodkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, je bil dosežen v okviru razpoložljivih sredstev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilji kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, je bil dosežen v okviru razpoložljivih sredstev, z
uspešno izvedenimi predvidenimi prireditvami.

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov

11.438 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov je obsegal nakup protokolarnih
daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih izročil župan. Sem sodi
nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih proizvajalcev in umetnikov, odkup
knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za najboljše učence.
Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega praznika
(organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim
organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, je bil dosežen v okviru razpoložljivih sredstev, z
uspešno izvedenimi predvidenimi prireditvami ter nakupom protokolarnih daril.
402099 Drugi splošni material in storitve

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

11.438 €
49.473 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v občini Sevnica
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

49.473 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo je bil dosežen v celoti,
preko spodbujanja družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

18039003 Ljubiteljska kultura

49.473 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni list RS št. 110/08,
32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
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kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97,
39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim
organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz.
organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo je bil dosežen v celoti,
preko spodbujanja družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter omogočiti društvom in drugim
organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz.
organizacije prireditev je bil v celoti dosežen.

18305 Transferi neprofitnim organizacijam

49.473 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA
Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizirala prireditve in dogodke
širšega lokalnega pomena, med njimi je bilo v letu 2015 v Sevnici organizirano tudi s pomočjo Občine
Sevnica svetovno mladinsko prvenstvo v ribištvu. Iz tega konta so bili poravnani razni drugi stroški
društvom in organizacijam v obliki plačila avtobusnih prevozov, tiskanja in vezenja majic, izdelava moških
jaken, izvedba lutkovnih predstav ter drugo.
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih športnih,
kulturnih in družabnih
Občina Sevnica je v letu 2015 sredstva iz konta transferji neprofitnim organizacijam društvom in
organizacijam pomagala pri organizaciji prireditev in dogodkov širšega lokalnega pomena ter na podlagi
128 vlog s 85 sklepi o odobritvi določila višino sofinanciranja kulturnih, športnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun na drugih postavkah in jih organizirajo sevniška društva, klubi in druge
organizacije.
Iz tega konta so se v letu 2015 zagotovila sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih gibanj
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj zagotoviti sredstva za programe in delovanje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter omogočiti
društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem
stroškov projektov oz. organizacije prireditev je bil v celoti dosežen.
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402999 Drugi operativni odhodki

4.188 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4001 OBČINSKA
SLUŽBA

UPRAVA

45.285 €

-

SPLOŠNA
1.324.043 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
10.484 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na
različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in
storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja
materialne in kadrovske pogoje.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih
programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

10.484 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje
predpisov in sprememb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v javnih
medijih o delu Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno
objavljanje predpisov in spremembe bil dosežen, kljub potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev, z rednimi
objavami v Uradnem listu Republike Slovenije.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

10.484 €

Opis podprograma
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava
občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani
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občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost cilja se
meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu, s številom vpogledov na spletno
stran Občine Sevnica ter številom novinarskih konferenc.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število objav predpisov in
ukrepov Občine Sevnica ter izvedenih protokolarnih dogodkov. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na
spletno stran Občine Sevnica ter številom novinarskih konferenc.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti je bil dosežen, kljub
potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev, z rednimi objavami v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje
protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število objav predpisov in
ukrepov Občine Sevnica, s tem pa zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu
občinske uprave, ažurno objavljanje predpisov in sprememb, je bil dosežen, kljub potrebi po zagotovitvi
dodatnih sredstev.

04401 Oglaševanje občinske uprave

10.484 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Občina je tudi v letu 2015 v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije
objavila vse svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet, ter tudi druge razpise (javne
dražbe, javne ponudbe, razpise v skladu s pravilniki).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih
nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število objav predpisov in ukrepov
Občine Sevnica, s tem pa zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave,
ažurno objavljanje predpisov in sprememb, je bil dosežen, kljub potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev.
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

10.484 €
1.284.876 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
2.626 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij,
pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje
izobraževanj za potrebe občin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in
mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin,
organiziranje izobraževanj za potrebe občin, je glavni letni izvedbeni cilj, ki se meri konec leta z realizacijo
podanih predlogov in njihovo upoštevanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06029002 Delovanje zvez občin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih
institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje
izobraževanj za potrebe občin, je bil dosežen.

06029002 Delovanje zvez občin

2.626 €

Opis podprograma
Delovanje zvez občin (stroški organov zvez občin, plače zaposlenih, materialni stroški).
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
Zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij,
pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje
izobraževanj za potrebe občin.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami, ki zastopajo skupne interese
občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij. Merjenje bo omogočeno s čim
številnejšim kontakti z organizacijami ter merjenje učinkov sodelovanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih
institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, organiziranje
izobraževanj za potrebe občin, je bil dosežen.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni zastavljeni cilj vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami, ki
zastopajo skupne interese občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij je bil dosežen s
sestanki, koordinacijami, izobraževanji, ki jih organizira Skupnost občin Slovenije, katere članica je
Občina Sevnica.

06410 Skupnost občin

2.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ČLANARINA
Občina Sevnica kot članica Skupnosti občin Slovenije dvakrat letno poravna članarino, ki se spreminja
glede na število prebivalcev. razlika sredstev se je zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina letne članarine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilj vzdrževanje dosedanjega stanja na področju sodelovanja z organizacijami, ki zastopajo
skupne interese občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij je bil dosežen s sestanki,
koordinacijami, izobraževanji, ki jih organizira Skupnost občin Slovenije, katere članica je Občina
Sevnica.
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

0603 Dejavnost občinske uprave

2.626 €
1.282.250 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Občinska uprava.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov je bil v celoti dosežen z zagotavljanjem vseh sredstev za administracijo občinske uprave ter
za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

1.086.748 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih
uporabnikov je bilo doseženo z zagotovljeno z rednostjo izplačil ter učinkovitostjo dela občinske uprave,
saj pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica ni bilo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske
uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je bilo v celoti doseženo z rednostjo izplačil ter
učinkovitostjo dela občinske uprave. Pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
Občine Sevnica ni bilo.

06413 Stroški dela občinske uprave

822.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OSNOVNE PLAČE
Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih
uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi občine Sevnica. Izdatki iz naslova plač v letu 2015 so višji glede na leto
2014, saj je bilo v letu 2015 sproščeno napredovanje v plačnih razredih in v naziv, vendar le tista, ki so
bila po ocenjevanjih izvedena v letih 2014.
DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST
Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za magisterij,
ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za javni sektor.
REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcem je bil v letu 2015 izplačan regres za letni dopust v skladu z 8. členom Zakona o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014). Manjko
sredstev se je zagotovil s sklepom o prerazporeditvi.
POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.
SREDSTVA ZA NADURNO DELO
Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah delodajalca.
Dodatna sredstva so se zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
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JUBILEJNE NAGRADE
V letu 2015 so bili trije delavci v občinski upravi upravičeni do izplačila jubilejnih nagrad.
ODPRAVNINE
V letu 2015 je bila izplačana odpravnina javnemu uslužbencu, ki je izpolnil pogoj za starostno upokojitev.
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO
Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem sektorju
upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih uslužbencev in
sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene je bil v celoti dosežen z rednostjo izplačil.
400000 Osnovne plače

627.034 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

30.446 €

400100 Regres za letni dopust

11.420 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

24.439 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

9.629 €

400400 Sredstva za nadurno delo

6.380 €

400900 Jubilejne nagrade
400901 Odpravnine

866 €
4.604 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

58.049 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

43.586 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

3.521 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

399 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

664 €

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU

1.814 €
43.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Občina Sevnica je na podlagi sklenjene letne pogodbe dobavljala 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.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti, del
stroškov poračuna od najemnikov oziroma uporabnikov. Z izvajalcem je bila tudi v letu 2015 sklenjena
letna pogodba.
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STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV
Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin, med drugim
dodatno tudi parka ob Savi, ter objektov se plačevalo na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno
službo.
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA
Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (Uradni list RS, podatki AJPES,K) ter
dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik), predvsem ob spremembah zakonodaje pa je bila
zagotovljena nabava tudi druge ustrezne strokovne literature (zakonodaja, priročniki).
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Iz tega konta so bili plačani stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke,
aranžiranje priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske
uprave.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni materialni stroški so v letu 2015 predstavljali stroški za tiskanje propagandnega gradiva mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva Občine.
Iz tega konta so bili poravnani stroški varstva pri delu, in sicer vsakoletni stroški izvedbe evakuacije,
izdelave nove izjave varstva pri delu, ustrezna obdobna izobraževanja in pregledi gasilnih aparatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti zagotavljati optimalnih pogojev za delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti
izvajanja storitev je bilo v celoti doseženo z rednostjo izplačil vseh naročenih storitev s področja
pisarniškega materiala, čistilnih storitev, naročilom časopisov, revij, knjig in druge strokovne literature,
skrbjo za varstvo pri delu, izdatki za reprezentanco ter drugimi operativnimi odhodki. Pritožb zaposlenih v
zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

9.527 €
21.597 €

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

2.435 €

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

2.739 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.902 €

402099 Drugi splošni material in storitve

5.772 €

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU

49.264 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Občina kot lastnik objektov občinske uprave 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 tega konta se je v letu 2015 plačevalo stroške elektrike tudi za objekt v Loki, poslovnih prostorov v
Šentjanžu in Studencu, iz katerih se je izselila Pošta Slovenije, ter za objekt bivalne enote v Sevnici.
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PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer na
podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s plačilom
obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na
podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica. Iz tega konta se je konec leta
2015 plačevalo stroške ogrevanja tudi za objekt bivalne enote v Sevnici.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV
Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode,
komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na
podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni
uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica. Iz tega konta se je v letu 2015 plačevalo stroške vode,
komunalnih storitev ter odvoza odpadkov tudi za objekt v Loki, poslovnih prostorov v Šentjanžu in
Studencu, iz katerih se je izselila Pošta Slovenije, ter za objekt bivalne enote v Sevnici.
TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA
Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave, občinskega
sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami, krajevnimi skupnostmi in
občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta ter RTV prispevek. Poraba
sredstev je nižja od planirane zaradi racionalizacije in sklenitve nove pogodbe za mobilne telefone.
POŠTNINA
Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega sveta,
odborov, komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, novih dejstev in ocene makroekonomskih gibanj
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave je bil dosežen tudi z izkazano skrbnostjo
za plačevanje električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, telefona ter poštnih storitev.
402200 Električna energija

19.550 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

8.955 €

402203 Voda in komunalne storitve

1.526 €

402204 Odvoz smeti

2.963 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

6.318 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

9.953 €

06423 Prevozni stroški in storitve OU

9.688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (Ford Fusion, VW Golf
in Renault Clio).
VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL
Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in čiščenja.
Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del. Večjih vzdrževalnih del
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PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL
Iz te postavke so se plačali stroški registracije za vsa službena vozila.
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil, danih v
upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu.
STROŠKI NAKUPA VINJET
Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa tri službena vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave je bil dosežen tudi preko plačil prevoznih
stroškov in storitev.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

4.863 €

402301 Vzdrževanje in popravila vozil

587 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil

791 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

06424 Izdatki za službena potovanja OU

3.117 €
330 €
4.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
Izdatki za službena potovanja so obsegali stroške dnevnic, hotelske in restavracijske storitve, 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, oglediK).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave je bil dosežen tudi preko plačil izdatkov za
službena potovanja.
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402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 Stroški prevoza v državi

329 €
59 €
3.391 €

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

317 €

402499 Drugi izdatki za službena potovanja

476 €

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU

117.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE
Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu so se
zagotovila sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica in javnih zavodov (OŠ Blanca, OŠ Ana
Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Krmelj in KŠTM Sevnica) v letu 2014.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Iz tega konta so bila plačani obratovalni stroški za počitniško stanovanje ter montaža antenskega sistema
za TV.
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE - POČITNIŠKO STANOVANJE
Skladno s pogodbo za oddajo počitniškega stanovanja v najem se hrvaškemu podjetju plača storitve
oddajanja predmetnega stanovanja v najem.
PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV
V letu 2015 je Občina Sevnica sklenila avtorske pogodbe v zvezi knjige Monografija občine Sevnica,
vendar je bilo plačilo v letu 2015 izvedeno le za eno.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Na osnovi pogodb o delu je Občina Sevnica plačevala v letu 2015 le organizacijo spremstva pri porokah.
PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA
Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se jim izplača
mesečna nagrada.
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.
SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN
DRUGIH
V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin, notarske
potrditve pogodb, notarski zapisi ter skeniranje dokumentov kot prilog zemljiškoknjižnih predlogov, v
skupnem znesku 518,28 EUR.
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. Odvetniški stroški so v letu 2015 znašali 9.259,20 EUR.
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 2015 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki je bil izbran na podlagi izvedenega
postopka javnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so posamezniki izrazili interes
za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev odškodnine za služnosti oz. odkup zemljišča za
gradnjo komunalne infrastrukture, kjer dogovor z lastniki ni mogoč. Stroški cenitev so znašali 2.452,20
EUR.
Drugi stroški, kamor sodijo plačila sodnih taks, pa so znašali 171,97 EUR.
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Sredstva so bila porabljena nad planiranimi, saj je Občina poravnala stroške odvetnikom za pomoč in
pravno svetovanje v odškodninskih tožbah.
PLAČILA BANČNIH STORITEV
Kriti je bilo potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju
gotovinskega računa.
STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV
Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet nepremičnin.
PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V preteklih letih je na
Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v podjetju INDE d.o.o. na podlagi
pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega sodelovanja z delavcem in potrebe po
opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih
del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge postavke
(izkaznice, izdelavo ključev, uporaba dvigala pri vzdrževalnih delih na strehah, naročila objav v PIRS in
TS media, stroški za material in storitve, ki niso zajeti v drugih postavkah, refundacijeK). Realizacija je
bila v letu 2015 nepredvidljivo višja, saj so bila iz tega konta plačana vračila vlaganj v telekomunikacije v
skupni višini 21.950 EUR. Iz konta so bili poravnani tudi stroški nabave stebričkov za ograjo na Lisci,
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pri občinskih investicijah, dobava zastav in temeljev ter
njihova postavitev pri objektu HTC v Sevnici, zavarovanje pravne zaščite, ter nabava drobnega materiala
in bivalnih pripomočkov za bivalno enoto na Kvedrovi cesti v višini 3.000 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene makroekonomskih
gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je
bilo v celoti doseženo tudi z drugimi operativnimi odhodki za delovanje, kamor sodijo revizorske storitve,
plačila avtorskih honorarjev, plačila za dela po podjemnih pogodbah, za opravljanje obvezne dijaške ali
študentske prakse, z izdatki za strokovno izobraževanje, sodnih stroškov, plačilom storitev odvetnikov,
sodnih izvedencev, plačil davčnih storitev, storitev davčnih postopkov, plačila za opravljeno delo
invalidskega podjetja ter tekočim vzdrževanjem počitniškega objekta.
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402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

9.379 €

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

2.447 €

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

2.742 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev

1.584 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.355 €

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402931 Plačila bančnih storitev
402937 Stroški davčnih postopkov

676 €
4.314 €
16.257 €
984 €
5.259 €

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

18.664 €

402999 Drugi operativni odhodki

49.366 €

4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa

2€
39.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO
Občina Sevnica skladno z odlokom o ustanovitvi in Dogovorom o medsebojnih pravicah, obveznostih,
odgovornostih in drugih razmerij kot soustanoviteljica zagotavlja svoj delež finančnih sredstev za
delovanje MI-SPO (plače in materialni stroški). Na podlagi finančnega načrta za leto 2015 za Medobčinski
inšpektorat-skupni prekrškovni organ je Občina Sevnica zagotovila potrebna sredstva, ki pa niso bila v
celoti porabljena.
Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno
opravljanje posameznih nalog občinske uprave v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev
državnega proračuna v višini 50% za v preteklem letu realizirane odhodke občinskih proračunov za
financiranje skupnega opravljanja nalog. Občina Sevnica bo na tej podlagi del sredstev za sofinanciranje
MI-SPO dobila izplačanih iz državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata
- Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica, Dogovora občin ustanoviteljic SPO o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in
drugih razmerjih, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter
sistemizacije delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
medobčinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev je bilo v celoti doseženo z rednostjo izplačil
ter učinkovitostjo dela uprave. Pritožb zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo medobčinske uprave ni
bilo.
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam

39.371 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
195.503 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
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upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter
organov občine je bilo zagotovljeno s tekočim in investicijskem vzdrževanje objektov in opreme.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilj ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu je bil dosežen z
zagotovitvijo dodatnih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje
občinskih objektov.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme

144.036 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja prostorov v
TPC, Prešernova ulica 1, ki so v letu 2015 znašali 3.482 EUR
Občina vzdržuje občinsko stavbo ter druge stavbe v lasti Občine Sevnica in skrbi za njihovo postopno
obnovo. V letu 2015 so se izvedla vzdrževana dela na čebelarskem domu, menjava poškodovane in
uničene strešne kritine na objektu občinske uprave, izvedla se je tudi ureditev v objektu KS Blanca, v
počitniškem stanovanju v Novigradu, zamenjava lesene ograje na Tončkovem domu ter druga manjša
vzdrževalna dela.
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 se krile tudi zavarovalne
premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti po sklenjenih novih pogodbah. Strošek je bil
v letu 2015 nižji od planiranega, saj se je del zavarovalne premije poravnalo že konec leta 2014.
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
Občina ima na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci zagotovljeno izvajanje vzdrževanja računalnikov in
programske opreme (dostop do PISO, vzdrževanje in nadgradnja programa TerraGIS, vzdrževanje
glavne pisarne, programa enotnega vpisa otrok v vrtce, ...), stroški pa so odvisni od potrebnih
vzdrževalnih del ter posodobitev. Iz te postavke se krijejo tudi stroški nakupa licenčnih programov.
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME
Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti občine,
servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov ter vzdrževanje telefonske centrale.
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
Občina je v letu 2015 iz tega konta na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem izplačala zagotovljeno
izvajanje vzdrževanja licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, višina stroška pa
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je odvisna od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.
NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME
Občina Sevnica je imela v letu 2015 s podjetjem Aleš Žolnir s.p. sklenjeno pogodbo za najem treh
večfunkcijskih naprav, saj je najem za Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje
strošek rednega vzdrževanja opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
Iz stroškov investicijskega vzdrževanja so se poravnali stroški dokončne ureditve športnega objekta na
Radni skladno z odločbo gradbenega inšpektorja, delno stroški za ureditev kletnih prostorov na objektu
Studenec 33 ter celovita adaptacija hiše na naslovu Kvedrova cesta 8 v Sevnici, v kateri deluje bivalna
enota.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE UO
V letu 2015 zaradi zahtevnih usklajevanj projektne dokumentacije z zavodom za varstvo kulturne
dediščine za izgradnjo povezovalnega hodnika med objektom Glavni trg 19a v objekt Glavni trg 19, ne
predvidevamo stroškov za projektno dokumentacijo.
IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC - ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA
Občina Sevnica je s sklepom o prerazporeditvi zagotovila sredstva za izdelavo energetskih izkaznic
skladno z energetskim zakonom za objekt Glavni trg 19 in Glavni trg 19a, ter za stanovanja oziroma
poslovne prostore, ki se prodajajo ali oddajajo v najem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV
OB110-15-0012 - IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in ocene
makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

28.126 €

402504 Zavarovalne premije za objekte

12.087 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

29.618 €

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.604 €

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

6.222 €

402604 Najem strojne računalniške opreme
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

1.600 €
63.559 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

63.559 €
1.219 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

06441 Nakup osnovnih sredstev

1.219 €
49.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Občina Sevnica je v letu 2015 dodatno kupila pohištvo - nizko omaro ter stole za sejno sobo II. (prostori
bivšega matičnega urada), nove police za arhiv uradnih listov, pohištvo za hodnik pred kabinetom župana
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ter pisarniške stole zaradi zamenjave dotrajanih.
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
Občina je v letu 2015 kupila sesalnik za počitniško stanovanje ter opremo za službena vozila zaradi
izvajanja določb varstva pri delu.
NAKUP RAČUNALNIKOV
Občina je bila v letu 2015 primorana zamenjati strojno opremo za server ter kupiti nekaj druge
računalniške opreme za zamenjavo dotrajanih računalnikov.
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
S sklepom o prerazporeditvi so se v letu 2015 zagotovila sredstva za nakup nove opreme za hlajenje za
počitniško stanovanje v Novigradu.
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
V letu 2015 so se kupili novi telefoni v primerih okvar in za potrebe po dodatni pisarniški opremi.
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
V letu 2015 je Občina Sevnica kupila nov modul za izvajanje upravnega poslovanja ter ustreznega
izvajanja e-arhiviranja, saj je bil dosedanji modul zastarel in ni nudi licenčne e-hrambe upravnega
gradiva. Plačilo kupnine se je zaradi daljšega usklajevanja prestavilo v leto 2016.
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA BIVALNO ENOTO
V letu 2015 se je kupilo tudi celotno pohištvo za hišo na Kvedrovi cesti 8 v Sevnici za delovanje bivalne
enote, ki je prve stanovalce dobila v mesecu decembru 2015. Sredstva so se zagotovila s sklepom o
prerazporeditvi.
NAKUP GASILNIH APARATOV
S prevzemom lastništva objekta Tončkovega doma na Lisci je občina morala zagotoviti tudi dodatno
gasilsko opremo za predmeten objekt.
OPREMA TONČKOV DOM LISCA
Na Lisci je bilo nujno potrebno kupiti nove vzmetnice za počitniški del v Tončkovem domu na Lisci.
Sredstva so se zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA,
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME,
OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV,
OB110-08-0025 - NAKUP OPREME ZA HLAJENJE,
OB110-12-0024 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME,
OB110-15-0017 - NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTE
OB110-15-0025 - NAKUP GASILNIH APARATOV
OB110-15-0030 - OPREMA TONČKOV DOM LISCA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi ugotovljenih potreb in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
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obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu je bil dosežen z
nakupom novih osnovnih sredstev - pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, opreme za hlajenje,
telekomunikacijske opreme, stanovanjskega pohištva za bivalno enoto, gasilnih aparatov za Tončkov
dom na Lisci ter nakupom druge opreme za Tončkov dom. Dodatna sredstva so se zagotovila s sklepi o
prerazporeditvah.
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

11.095 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

11.095 €
1.374 €

420201 Nakup pisarniške opreme
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

1.374 €
19.903 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

19.903 €
647 €

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

647 €
943 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

943 €
11.833 €

420203 Nakup stanovanjskega pohištva
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

11.833 €
488 €

420233 Nakup gasilske opreme
OB110-15-0030 OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA

488 €
3.693 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

3.693 €

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

1.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO NUSZ
Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi odmere
davčnega organa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2014, novi objekti v lasti Občine
Sevnica in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni cilj ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami je bil dosežen tudi s plačilom
nadomestila za uporabo stavnih zemljišč za objekte v njeni lasti.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1.490 €
28.683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih
mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard
vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in
vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj
bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna potika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

28.683 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov -javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem
ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz
programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi: dvig
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno
brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb in doseči cilj
ureditve baz podatkov za nadaljnje gospodarjenje z nepremičninami ter evidentiranjem in urejanjem baz
podatkov kulturne dediščine Občine Sevnica. Zastavljeni cilj se bo meril z obsegom in kvaliteto
opravljenega dela, ter urejenostjo baz podatkov o nepremičninah.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Splošna služba.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Cilj je bil dosežen z
vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom
udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve.

10039001 Povečanje zaposljivosti

28.683 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove
podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju trga dela
Zakon o javnih financah
Proračun Republike Slovenije za leto 2015
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2015
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Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb preko razpisa
javnih del in potreb občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb in doseči cilj
ureditve baz podatkov za nadaljnje gospodarjenje z nepremičninami ter urejanjem baz podatkov kulturne
dediščine Občine Sevnica. Zastavljeni cilj se bo meril z obsegom in kvaliteto opravljenega dela, ter
urejenostjo baz podatkov o nepremičninah.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb preko razpisa
javnih del in potreb občine je bil dosežen z vključitvijo občine v razpis javnih del.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni izvedbeni cilj vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb in doseči cilj
ureditve baz podatkov za nadaljnje gospodarjenje z nepremičninami ter urejanjem baz podatkov kulturne
dediščine Občine Sevnica je bil v celoti dosežen, morebiti celo presežen s prehodom udeležencev iz
programov javnih del v zaposlitve.

10410 JAVNA DELA

28.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna služba Občine Sevnica je v program javnih del za leto 2015 vključila štiri delavce, dva za pomoči
pri urejanju baz podatkov Občine Sevnica na področju javnih površin, pokopališč, ter drugih baz podatkov
za potrebe davka na nepremičnine ter za druge namene občine, enega na področju evidentiranja in
urejanja kulturnih spomenikov Občine Sevnica, četrtega na področju gospodarskega razvoja, ki je delo
pričel v letu 2014 na oddelku za gospodarske dejavnosti. Udeleženci so svoje delo opravili v celoti v
celotnem zaposlitvenem obdobju, razen delavke na področju gospodarskega razvoja, katere projekt se je
sporazumno predčasno zaključil. Slednje je razlog nižje porabe sredstev od planiranih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, V Zakonu o
urejanju trga dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za zaposlovanje in izvajalcem
javnega dela, to je v našem primeru Občina Sevnica, se sklene pogodba o izvajanju programa javnega
dela, s katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Med zavodom za zaposlovanje in
udeležencem pa se sklene pogodba o vključitvi v program javnega dela. Pri planu sredstev se upošteva
kritje dela stroškov plač za zaposlene preko javnih del, del prispevkov ter regres za letni dopust, ki jih je
dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica javnih del.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj vključiti dolgotrajno brezposelne osebe v krog aktivno zaposlenih oseb in doseči cilj
ureditve baz podatkov za nadaljnje gospodarjenje z nepremičninami ter urejanjem baz podatkov kulturne
dediščine Občine Sevnica je bil v celoti dosežen, morebiti celo presežen s prehodom udeležencev iz
programov javnih del v zaposlitve.

70

400000 Osnovne plače

20.919 €

400100 Regres za letni dopust

1.713 €

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

1.560 €

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

978 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.856 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.375 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

111 €

401200 Prispevek za zaposlovanje

13 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo

21 €

402402 Stroški prevoza v državi

4002 ODDELEK ZA FINANCE

137 €
1.063.131 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.063.131 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito
upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1.063.131 €

Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter
obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete obveznosti iz
naslova zadolževanja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilj je dosežen, saj so bile planirane kvote zadostne za celoletno odplačevanje, terminsko pa
smo tudi dosegali cilje.
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
1.058.218 €
Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete obveznosti iz
naslova zadolževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo zelo dobro doseganje dolgoročnih ciljev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je zelo dobro, saj izpolnjujemo pogodbene zaveze.

22401 Plačilo obresti bankam

80.009 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA OBRESTI BANKAM
Na tej postavki načrtovana sredstva so bila zadostna za potrebe servisiranja dolga iz naslova obresti v
letu 2015, skladno s sklenjenimi kreditnimi pogodbami ter na podlagi višine EURIBORA.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte,
čeprav zadolževanje vežemo na investicijski del proračuna.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
O uspehu v tem primeru težko sodimo, vsekakor pa je cilj dosežen s tem ko redno servisiramo pretekle
dolgove.
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam

80.009 €
978.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV
Odplačevanje kreditov mora teči nemoteno, zato so planirana sredstva na tej postavki zadostna za
poplačilo vseh glavnic skladno z amortizacijskimi načrti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte iz
proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov, ki so v teku v
letu najema kredita.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
O uspehu v tem primeru težko sodimo, vsekakor pa je cilj dosežen s tem ko redno servisiramo pretekle
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dolgove.
550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

978.210 €

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

4.913 €

Opis podprograma
Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje
kredita ipd.)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete obveznosti iz
naslova zadolževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Ocenjujemo zelo dobro doseganje dolgoročnih ciljev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti je zelo dobro, saj izpolnjujemo pogodbene zaveze.

22410 Stroški zadolževanja

4.913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V povezavi z novim zadolževanjem v letu 2015 bodo nastali spremljajoči stroški, ki so skladno s
predpisanim postopkom zadolževanja občin neizogibni. Pridobiti je namreč potrebno pravno in finančno
mnenje zunanjega neodvisnega strokovnjaka iz navedenih področij, ki pa je Ministrstvu za finance
podlaga za izdajno soglasja k zadolžitvi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Spremljajoči stroški pri zadolževanju niso povezani z načrtovanimi projekti v načrtu razvojnih programov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predmetni stroški so načrtovani glede na izkušnje preteklih let ter skladno z predvideno višino
zadolževanja.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
O uspehu v tem primeru težko sodimo, vsekakor pa je cilj dosežen s tem ko smo uspešno pridobili
kreditno pogodbo.
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

4.913 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
4.238.229 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

230.662 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in
drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi
cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o nacionalnem
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programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski
celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je
zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in
kakovostnejše.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

230.662 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva
pred požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski
celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu cilju, ki je
zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in
kakovostnejše.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavno
zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi v Odloku o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi v okviru planiranega za lansko proračunsko leto.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

28.495 €

Opis podprograma
Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih
zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno zakonodajo.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj za posamezne
nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so doseženi v okviru predvidenih letnih obveznosti.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi, sredstva pa so bila porabljena racionalno in učinkovito.

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito

4.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 in 54/09) 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) je občina
dolžna izvajati naloge. Občina Sevnica je zagotovila sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o opravljanju
nalog ZRP (Potapljaško društvo Vidra, potapljači PGD Sevnica in Planinsko društvo Lisca Sevnica).
(3.624,42 EUR)
NAKUP OS ZA ZIR
Nabavljena je bila zaščitna oprema za nemoteno delovanje OŠCZ v skladu z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št. 51/2006, Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih
sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07 in 54/09) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (973,04 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Uredba o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite in pogodba o
opravljanju gasilske javne službe
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi. Nabavljena je vsa oprema za službe ZiR, ki je bila predvidena v
proračunu za leto 2015.
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

3.624 €
973 €
973 €
13.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se
nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na osnovi zahtevka. V
postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve sanacijske ukrepe po
naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče in podobno).
Občina Sevnica zagotavlja stalno usposobljenost enot CZ, zato je potrebno izobraževanje, ki se za
pripadnike CZ izvaja na Igu, na Območni enoti Rdečega križa Sevnica in se izvaja v skladu z letnim
programom izobraževanja pripadnikov enot CZ. (regijsko in državno preverjanje enot PPCZ in RK,
usposabljanje za uporabnike izolirnih gasilnih aparatov, tehnično reševanje, reševanje na in iz vode,
usposabljanje članov štaba CZ občine Sevnica). Realizacija je večja od planirane zaradi dodatnih potreb
ob izvajanju regijskega preverjanja ekip PPCZ in RK, ki je bilo meseca maja v Sevnici. Prav tako pa je
zaradi dodatnih usposabljanj na Igu in v OZRK Sevnica prišlo do dodatnih zahtevkov za refundacijo plač
udeležencem teh usposabljanj. Več sredstev je bilo namenjenih za dodatna izobraževanja in
usposabljanja. Dodatna sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev. (13.397 EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine Sevnica in v
izobraževalnem centru na Igu. Nabava posameznih materialnih sredstev za potrebe odpravljanja posledic
po naravnih in drugih nesrečah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, sredstva smo zaradi potreb v sistemu morali povečati.
402999 Drugi operativni odhodki

13.397 €

07404 Študije na področju civilne zaščite

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami -UPB (Ur. l. RS, št.
51/06) in v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 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 proračunskem letu 2015 so se
prenavljali dosedanji že sprejeti načrti ZiR. Na novo je bil sprejet načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesreči
in načrt v primeru potresa. Na URSZR pa je bil poslan tudi predlog načrta ob veliki železniški nesreči.
(10.500 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilje smo dosegli v celoti, saj so bili izdelani vsi načrti ZiR, ki so bili planirani v proračunu za leto 2015.
OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
10.500 €
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.500 €
202.168 €

Opis podprograma
Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja
društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in
občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu,
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Z rednim financiranjem javne gasilske službe zagotavljamo nemoteno delovanje in pripravljenost sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Pri porabi sredstev smo bili racionalni in gospodarni, namenska sredstva za opremo pa so bila porabljena
učinkovito.
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07411 Delovanje Občinske gasilske zveze

169.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)
Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
UPB - Ur.l.RS št. 51/06. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo
Sevnica in posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-0021/05 je določen obseg, vsebina in
način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se je izvajalo skladno z
Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (URL RS št. 78/09).
Sredstva iz naslova požarnih taks so bila porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in
usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze Sevnica. MORS - URSZR
je namenska sredstva nakazoval v skladu s pogodbo med Občino in URSZR št. 427-00-5/2004-139 z
dne 01.03.2004. (169.401 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Sevnica se obvezuje, da bo iz občinskega proračuna financirala dejavnost GZ Sevnica. Podlaga
za financiranje je na občinskem nivoju usklajen letni program dejavnosti GZ in prostovoljnih društev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi v celoti, financiranje je nemoteno.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost

169.401 €
32.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Sredstva so bila namenjena za nabavo oz. sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge zaščitno
reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so zajeta sredstva
namenjena za sofinanciranje vozila GVV-1 za PGD Telče, sredstva za delno financiranje nabave AC
16/75 za PGD Šentjanž. Nabavljen je bil tudi prenosni kovček z radijskimi postajami za vodenje večjih
intervencij za potrebe GZ Sevnica in OŠCZ Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva v skladu s
pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Občina Sevnica sofinancira nabavo in
najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07 in 54/09). Realizacija je višja od planiranih sredstev zaradi delne
prerazporeditve sredstev za namen obnove gasilskega doma v Boštanju. (32.766 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Pri zagotavljanju in porabi sredstev smo bili uspešni in racionalni.
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

32.767 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki32.767 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

4.194 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje
proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o varnosti cestnega prometa.
Občinski program varnosti,
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.194 €

Opis glavnega programa
Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje
varnosti v občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
08029001 Prometna varnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

08029001 Prometna varnost

4.194 €

Opis podprograma
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan, K)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13);
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem
področju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV
Sredstva so bila porabljena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v okviru
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Občine deluje kot organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. (350 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi stroškov sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz
obdobja prejšnjih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402905 Sejnine udeležencem odborov

351 €

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
3.843 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ)
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v cestnem
prometu. Za osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko tekmovanje Kaj veš o
prometu, s katerim poskušamo prispevati k večji ozaveščenosti za pravilno vključevanje mlajših
udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v teoretičnem in praktičnem znanju iz CPP.
Stroški so bili namenjeni za organizacijo in izvedbo občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter
sofinanciranje ostalih preventivnih prometnih akcij na področju prometne varnosti. (3.842 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov za izvedbo tekmovanj iz preteklih let. Stroški se povečajo na račun
vsakoletnega izpopolnjevanja občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402099 Drugi splošni material in storitve

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

3.843 €
39.289 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na
področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

39.289 €

Opis glavnega programa
Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
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Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili uspešno realizirani.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.289 €

Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih pot.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije na
podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopa do gozdnih zemljišč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji za zagotavljanje gozdnih cest v prevoznem in dobrem stanju so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Načrtovane naloge in zastavljeni cilji so bili realizirani.

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti

39.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,
115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr in 17/14) določa vzdrževanje in gradnjo
gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih
cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti:
vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila
naprav in objektov cestnega telesa. Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne
pogodbe med MKGP, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na
gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota Brežice. Občina Sevnica je izvedla izbor
izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove poskrbela za realizacijo letnega plana ter pripravila
zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica je v letu 2015 izvedla vzdrževanja gozdnih poti v
obsegu finančnih zmožnosti, ki so zakonsko določene ter je zanje pridobila tudi namenska državna
sredstva. (39.288,60 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

39.289 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

39.289 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

1.931.669 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.922.196 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.209.618 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest ter zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč skozi
vso leto.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Zaradi prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije ter
prerazporeditev dodatnih proračunskih sredstev, ki so bila pridobljena med letom so se zaradi potreb po
vzdrževanju lokalnih cest prenesla na cestno področje. Zaradi tega so dejanski stroški presegli
načrtovane stroške.

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

775.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE LC)
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 – Zces-1A) ) spada vzdrževanje lokalnih
cest med redno gospodarsko javno službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo
javnih cest in prometna na njih. Redno vzdrževanje občinskih cest obsega zimska in letna vzdrževalna
dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje stalne prometne
varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega
varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Občina Sevnica je v
letu 2014 na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 45/14) prenesla vzdrževanje občinskih lokalnih cest na Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. (775.931 EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsakoletna minimalna sanacija divjih odlagališč v občini.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje uspešno dosegamo skladno z načrtovani proračunom Občine Sevnica.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

775.931 €

13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost

433.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN)
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih površin, ki jo izvaja delovna skupina pri JP
Komunala d.o.o. na celotnem območju občine Sevnica. Delovna skupina izvaja vzdrževanje zelenih
javnih površin, čiščenje pločnikov, javnih parkirišč....
Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne skupine (pog. št.: 354-00036/2012 z
dne 3.1.2014). Realizacija je povečana na račun nabave novega traktorja s priključki, ki ga delovna
skupina uporablja za vzdrževanje javnih površin. Iz te postavke so bila nabavljena tudi otroška igrala za
KS Boštanj in KS Krmelj, katere vzdržuje JP Komunala Sevnica. (433.686 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba med Zavodom za zaposlovanje in Občino Sevnica za javna dela.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

433.686 €
478.243 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

315.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest izvaja manjše aktivnosti za izboljšanje
varnosti ter zagotavljanje normalne prevoznosti občinskih cest.
V sklopu investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture so bila v letu 2015 izvedena določena večja
investicijska dela na odsekih lokalnih cest, ter določena manjša investicijska vzdrževanja, kot so ureditev
meteornega odvodnjavanja cestišč, izgradnja novih muld, postavitev varovalnih cestnih ograj.
Večja investicijska vzdrževanja so bila izvedena na naslednjih območjih:
sanacija ceste Blanca – Poklek nad Blanco,
sanacija ceste Arto – Ponikve,
sanacija Simončič – Lindič,
Asfaltacija postajališč Konjsko, Laze,
Ureditev okolice objekta na Kvedrovi,
sanacija ceste Podskalica – Pokojnik,
asfaltacija Telčice
sanacija Vetrnik
Za potrebe letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest v občini Sevnica, ki jih izvaja JP Komunala
d.o.o. Sevnica, smo financirali izgradnjo manipulativnega prostora pri CČN Sevnica,lokacija na
Logu.(315.510 EUR)
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PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah. Le-ta se je obnavljala in se postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se je urejala 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. V letu 2015 je bila izvedena tudi postavitev dodatne vertikalne
signalizacije za potrebe ureditve nezavarovanega železniškega prehoda v Pijavicah, ki bo dodatno
opozarjala na približevanja na nezavarovan železniški prehod. (37.742 EUR).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0056 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC,
OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA;
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
Zastavljene cilje smo uspešno dosegli.
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

277.768 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

277.768 €
37.742 €

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

37.742 €

13407 Študije na področju cestne infrastrukture

47.263 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za gradnjo pločnika v Dolenjem Boštanju
(Obala) ter povezovalne poti od Radne do Loga. (7.420 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
Plačilo storitev gradbenega nadzora nad investicijami na cestni infrastrukturi, ki se financirajo iz
proračuna Občine Sevnica. Plan je prekoračen zaradi večjih stroškov nadzora nad gradnjo pločnika v
Boštanju. (4.865 EUR)
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
Sredstva so bila porabljena za delno plačilo stroškov recenzije projektne dokumentacije za gradnjo
pešpoti od Šentjurja do GD Breg (naročilo 2014, dokončanje 2015). (732 EUR)
PROJEKT SAVA-KRKA BIKE
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave kapacitetne študije in študije prometne varnosti.
(naročilo 2014, dokončanje 2015). (2.031 EUR)
HODNIK ZA PEŠCE - PLATO ŠMARJE
Sredstva so bila porabljena za plačilo projekta izvedenih del za komunalno infrastrukturo na območju
OPPN za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro. (plato Šmarje) (2.379 EUR)
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
Ministrstvo za infrastrukturo je za leto 2015 napovedalo objavo razpisa za sofinanciranje izdelave
Celostnih prometnih strategij, s katerimi naj bi Občine pridobile strateško osnovo za dolgoročno izvajanje
ukrepov trajnostne prometne politike v mestnih središčih.
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Razpis je bil objavljen oktobra 2015 in sklepi izdani šele januarja 2016, zato se sredstev v 2015 ni dalo
namensko porabiti. Planirana sredstva nad predvidenimi prihodki iz razpisa, torej sredstva soudeležbe
Občine, so bila zato porabljena za plačilo stroškov dokumentacije za katero ni bilo planiranega
proračunskega vira, med letom pa se je izkazala potreba ali pa je bila naročena že prej in dokončana šele
2015.
Zaradi potreb po izdelavi projektne dokumentacije na področju cestne infrastrukture, smo sredstva
namenili za izdelavo dokumentacije za parkirišče pri OŠ Krmelj, recenzijo in dokončanje dokumentacije
za ureditev priključka LC za Impolje/Orle v Impoljskem grabnu, povezovalno pot Šentjur na Polju-Breg,
dokumentacijo za cestno razsvetljavo v Dolenjem Boštanju (Obala), povezovalno pot Radna (od izliva
Mirne do brvi elektro). (17.481 EUR)
PLOČNIK ROVIŠČE
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za gradnjo pločnika na Rovišču in
nekatere druge ureditve. (6.079 EUR)
PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA - SPODNJI DEL
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za gradnjo prepustov na Tržiškem potoku
v sklopu prometne ureditve Tržišča – spodnji del. ( 2.806 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0054 - POVEZOVALNA POT BOŠTANJ - RADNA - LOG
OB110-07-0060 - INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
OB110-09-0034 - PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
OB110-13-0028 - PROJEKT SAVA-KRKA BIKE
OB110-13-0039 - HODNIK ZA PEŠCE - PLATO ŠMARJE
OB110-14-0027 - CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
OB110-14-0028 - PLOČNIKI ROVIŠČE
OB110-14-0030 - PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA - SPODNJI DEL
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednosti so določene na osnovi plačanih računov po pogodbah in naročilnicah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so doseženi v delu, na katerega lahko vpliva Občina.
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

10.888 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

3.477 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-07-0060 INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST

7.411 €
4.865 €

420801 Investicijski nadzor
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

4.865 €
732 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

732 €
2.031 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0039 HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE

2.031 €
2.379 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA

2.379 €
17.482 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-14-0028 PLOČNIK ROVIŠČE

17.482 €
6.080 €
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420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

6.080 €
2.806 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.806 €

13409 Investicije v cestno infrastrukturo

115.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA -LOG
Sredstva so bila planirana za gradnjo pločnika ob regionalni cesti (od Hoferja do mostu čez Mirno v
Dolenjem Boštanju) ter ureditev križišča z LC za Laze na Radni in dveh avtobusnih postajališč, vendar
projektna dokumentacija za to ureditev še ni dokončana, zato so sredstva prenesena na postavko
PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOLENJEM BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ iz katere se je gradil pločnik v
Dolenjem Boštanju (Obala) in kjer je bilo planiranih sredstev premalo. (0 EUR)
UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Sredstva so bila planirana za izvedbo gradbenih del za povezovalno pot na odseku na Radni (od križišča
pri izlivu reke Mirne do peš brvi čez Savo na Radni), vendar projektna dokumentacija za to ureditev še ni
bila dokončana, zato so bila sredstva porabljena za končno plačilo ureditvenih del na JP pri OŠ Šentjanž
in za pridobitev stavbne pravice ne vodnih zemljiščih Mirne (ARSO) za potrebe gradnje pločnika na
Radni. (2.713 EUR)
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
Zaradi možnosti izvedbe projekta v dveh ločenih postopkih in sicer : rekonstrukcije državne ceste, ki je v
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in izvedbe pešpoti, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, je bilo
dogovorjeno s KS Loka pri Zidanem mostu, da se k projektu pristopi ločeno. Trasa za izvedbo pešpoti je
bila predhodno predstavljena lastnikom zemljišč, vsi pa še niso podali svojega soglasja za izvedbo.(0
EUR)
UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE
Sredstva so bila porabljena za končno plačilo obveznosti do izvajalca gradnje pločnikov v Gabrijelah –
zgornji odsek, ki so bili dokončani v letu 2014. (20.288 EUR)
MOSTOVI NA SEVNIČNI
Predvidena je bila sanacija mostu na potoku Sevnična in sicer za dostop do stanovanjskih objektov
Jamnik, Žnidar. Obstoječi most se je v letu 2013 zaradi dotrajanosti porušil, v letu 2014 pa je bil v mesecu
septembru 2014 ob visokih vodah tudi močno poškodovan in ponovno porušen. Obstoječi most služi za
dostop do več stanovanjskih hiš in je bil zato nujen za vzpostavitev prevoznosti. Most Jamnik - Žnidar je
bil v letu 2015 izveden, plačilo pa je bilo izvršeno iz postavke Rezerva za naravne nesreče. (0 EUR)
UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK
Predvidena je bila sanacija križišča v Velikem Cirniku. Zaradi ožine v križišču je onemogočeno normalno
odvijanje prometa za tovorna vozila, ki se potrebujejo za izvajanje rednih služb, komunalne dejavnosti,
vzdrževanje cestišč, dostopa gasilskih vozi. Predvidevajo se manjša gradbena dela, s katerimi bi razširili
križišče ter ga vzpostavili v makadamski obliki. Projekt je preobsežen, zato potrebujemo večja finančna
sredstva, ki jih bomo poskušali zagotoviti v naslednjih letih. (0 EUR)
PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOLENJEM BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ
Sredstva so bila porabljena za plačilo del po pogodbi za gradnjo 300 m enostranskega pločnika ob G1-5
v Dolenjem Boštanju (Obala). Na postavko so bila prenesena tudi sredstva iz postavke POVEZOVALNA
POT BOŠTANJ-RADNA -LOG. (92.467 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0054 - POVEZOVALNA POT BOŠTANJ - RADNA - LOG
OB110-08-0083 - UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
OB110-09-0034 - PLOČNIKI ŠENTJUR - BREG
OB110-14-0016 - UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE
OB110-14-0029 - MOSTOVI NA SEVNIČNI
OB110-14-0031 - UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK
OB110-14-0032 PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOLENJEM BOŠTANJU -Ž.P. BOŠTANJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vrednosti so določene na osnovi plačanih računov po pogodbah in naročilnicah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so delno doseženi, v okviru razpoložljivih sredstev in okoliščin na katere lahko vpliva Občina.
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
2.714 €
420401 Novogradnje
OB110-14-0016 UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE

2.714 €
20.289 €

420401 Novogradnje
OB110-14-0032 PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ

20.289 €
92.468 €

420401 Novogradnje

92.468 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

36.530 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

13410 Avtobusna postajališča

26.483 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
V letu 2015 smo izvedli obnovo avtobusnih postajališč za potrebe osnovnošolcev. Iz tega naslova so bila
zgrajena in obnovljena naslednja postajališča: AP Konjsko z asfaltacjo, AP Laze z asfaltacijo, AP Loka,
AP Impoljski graben. (22.483 EUR)
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MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME
Občina Sevnica se je priključila projektu Mreža postajališč za avtodome, katerega vodilni partner je
Občina Mirna. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč avtodome po Sloveniji,
katerega namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih
občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Sredstva v znesku 1.634,10 EUR so bila
namenjena za vodenje in koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in promocijske aktivnosti ter
sredstva v znesku 1.830,00 EUR za promocijo občine in postajališča za avtodome na sejmu Caravan
salon v Duesseldorfu. (3.464 EUR)
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME
Stroški so bili namenjeni izvedencem v zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za postajališče za avtodome
pod gradom. (252 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD. AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
OB110-13-0009 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje
avtobusnih postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
402999 Drugi operativni odhodki
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

3.464 €
22.767 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-13-0009 INV. VZDR. POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME

22.767 €
252 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13411 Parkirišča

252 €
10.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PARKOMAT
Plačilo stroškov nabave in postavitve parkomata na Trgu svobode – spodaj. (6.884 EUR)
POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
V letu 2015 je bil sklenjen dogovor s podjetjem Elektro Celje d.d., da bodo financirali postavitev hitre
električne polnilnice na parkirišču za HTC-jem. Eno pa je nabavila Občina Sevnica, ki jo bomo v letu
2016 postavili na parkirišču pred občinsko stavbo. (3.162 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0033 - PARKOMAT
OB110-14-0034 - POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški po izstavljenem računu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je dosežen.
OB110-14-0033 PARKOMAT

6.884 €
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420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

6.884 €
3.162 €

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

3.162 €

13029004 Cestna razsvetljava

197.806 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in
vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2015 smo sprejeli dopolnitev odloka o javni razsvetljavi za ugašanje luči JR v nočnem času, na
podlagi česar bomo strmeli k racionalizaciji stroškov za plačilo tokovine.

13414 Tokovina za javno razsvetljavo

117.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA (JR)
Občina Sevnica je bila v letu 2012 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo električne
energije preko Skupnosti občin Slovenije. Na osnovi skupnega javnega naročila je Občina podpisala
triletno pogodbo (2013, 2014, 2015) za dobavo električne energije (javna razsvetljava) z dobaviteljem
Elektro Celje d.d.. (117.228 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Poraba električne energije prejšnjega tekočega leta in cene iz pogodbe za obdobje 2013 - 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
402200 Električna energija

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

117.228 €
24.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE)
Redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov svetilk) na celotnem območju Občine
Sevnica, na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Sevnica in izbranim izvajalcem
(Elektromehanika Gregorič) za obdobje 2014-2016. (24.679 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

24.680 €

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

55.899 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju javne
razsvetljave za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Sredstva so bila
porabljena za zamenjavo najbolj potratnih svetil, obnovo odjemnih mest javne razsvetljave, ter širitev
javne razsvetljave v sklopu obstoječih odjemnih mest. (55.898 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne
razsvetljave v občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

55.899 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

55.362 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta

1306 Telekomunikacije in pošta

537 €
9.473 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje zainteresiranih
uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev
čim večjem številu uporabnikov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.
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13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

9.473 €

Opis podprograma
Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje zainteresiranih
uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev
čim večjem številu uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene cilje uspešno dosegamo.

13440 Gradnja širokopasovnih povezav

9.473 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
V letu 2015 so se izvajala dela na razvejanem naročniškem omrežju (RNO) ali tako imenovanim
priklopom končnih uporabnikov na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) .
Do sedaj je bilo razpoložljivih (zgrajenih in pripravljenih na koriščenje storitev) skupaj 3044 priključnih
točk, od tega je aktivnih (občani že koristijo storitve) 2114 priključnih točk oz. 69 % razpoložljivih
priključnih točk.
V sklopu odprtega širokopasovnega omrežja so bila izvedena dela na področju zagotavljanja
brezplačnega brezžičnega Wi-Fi omrežja v prostorih KS Tržišče in nadgradnja povezave Dolna - Lisca
RNO. (9.473 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0051 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

9.473 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme

9.473 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

662.077 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Poslanstvo
občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Nacionalni program varstva okolja,
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in čiščenja
odpadnih voda.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

662.077 €

Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in
ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno
opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili doseženi.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

70.540 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih
odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.
Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Razširitev zbirnih centrov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

15401 Ravnanje z odpadki

70.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD
Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med občinam
družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana podjetja, so
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definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene investicije na področju
odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (2.639 EUR)
CEROD II
Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
(CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z Evropsko zakonodajo in
okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izpelje nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki
(CeROD II), ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO), čistilno
napravo za izcedne vode, izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo
električne energije ter vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) in zunanje ureditve. V letu
2014 je bila podpisana izvajalska in sofinancerska pogodba, vendar pod pogojem, da bo pridobljeno
okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Ker niso bili izpolnjeni pogoji za veljavnost sofinancerske
pogodbe, je bila pogodba prekinjena. Občina Sevnica je v letu 2015 poravnala sofinancerski delež
projekta, ki je bil izveden do prekinitve pogodbe. (21.879 EUR)
ZBIRNI CENTER SEVNICA
V letu 2015 je bila izvedena razširitev in sprememba manipulacijskega prostora na zbirnem centru za
ravnanje z odpadki v Sevnici, ter vzpostavljena nova dostopna pot iz smeri Savske ceste mimo trgovine
Mercator Tehnika. Del sredstev iz najemnine za odpadke je bil namenjen za nakup dodatnih zabojnikov
za ločeno zbiranje odpadkov. (14.978 EUR)
NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV
Občina Sevnica je v letu 2015 sofinancirala nabavo novega komunalnega vozila za prevoz odpadkov JP
Komunali Sevnica. (31.043 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0068 - OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD,
OB110-14-0035 - CEROD II,
OB110-14-0036 - ZBIRNI CENTER SEVNICA,
OB110-15-0029 - NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV
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 bili deloma doseženi.
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

2.639 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-14-0035 CEROD II.

2.639 €
21.880 €

420401 Novogradnje
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

21.880 €
14.979 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-15-0029 NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV

14.979 €
31.043 €

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

31.043 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

591.537 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju
narave.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja
odpadnih voda.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja
odpadnih voda RS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so doseženi.

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo

237.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ
Na osnovi novelacije programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica, je Občina v letu
2014 naročila izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo manjkajočega dela
kanalizacijskega sistema s čistilno napravo za naselje Krmelj. Na osnovi podpisane pogodbe za izdelavo
projektne dokumentacije je bila na KS Krmelj predstavljena projektna dokumentacija, ker je bilo
zahtevano, da se projektno obdela še desni breg potoka Hinje, za kar smo prenesli sredstva v proračun
za leto 2016. (0 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA - ČN
Sredstva so bila 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 marca 2014, so vrednosti subvencije usklajene med
Občino in Komunalo. (233.743 EUR)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - KANALIZACIJA IN ČN BLANCA
Na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda in novelacije Študije odvajanja in
čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica (sprejeta na Občinskem Svetu v januarju 2014), je
Občina Sevnica zadolžena, da izvede večje projekte na področju odvajanja in čiščenja odpadih voda,
kamor sodi tudi naselje Blanca, ki že ima zgrajenega del kanalizacijskega omrežja v sklopu gradnje
pločnikov. Sredstva so bila namenjena za izdelavo idejnega projekta z variantnimi rešitvami, na podlagi
katerih bo v naslednjih letih naročena izvedbena projektna dokumentacija. (3.215 EUR)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - KANALIZACIJA IN ČN LOKA
Na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda in novelacije Študije odvajanja in
čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica (sprejeta na Občinskem Svetu v januarju 2014) je
Občina Sevnica zadolžena, da izvede večje projekte na področju odvajanja in čiščenja odpadih voda,
kamor sodi tudi naselje Loka. Sredstva so bila namenjena za izdelavo idejnega projekta z variantnimi
rešitvami, na podlagi katerih bo v naslednjih letih naročena izvedbena projektna dokumentacija. (1.918
EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
OB110-11-0027 - KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ
OB110-14-0037 - KANALIZACIJA IN ČN BLANCA
OB110-14-0038 - KANALIZACIJA IN ČN LOKA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

232.629 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

232.629 €
3.216 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-14-0038 KANALIZACIJA IN ČN LOKA

3.216 €
1.918 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.918 €

15411 Gradnja kanalizacij in ČN

297.702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SČN DOLNJE BREZOVO
Čistilna naprava Dolnje Brezovo je v fazi poskusnega obratovanja. Sredstva bodo izplačana ob izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti na predmetnem objektu (po končanem poskusnem obratovanju).
Pogodbene obveznosti niso bile v celoti izpolnjene. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov
izvedencev gradbene elektro in strojne stroke na tehničnem pregledu. (949 EUR)
OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica. Občina
Sevnica je v sodelovanju s JP Komunala Sevnica v letu 2015 v sklopu obnovitvenih investicij obnovila
naslednje odseke kanalizacije v Sevnici in Boštanju:
obnovil se je sekundarni kanalizacijski vod v Dolenjem Boštanju v dolžini 340 m,
obnovil se je sekundarni kanalizacijski vod pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.
(63.616 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi
Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel marca 2014, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo. (177.782 EUR)
INVESTICIJSKI NADZOR
Sredstva so bila namenjena za potrebe gradbenega nadzora nad gradnjo kanalizacij in ČN. V sklopu
obnovitvenih investicij v letu 2015 ni bilo potrebe po izvedbi dodatnega nadzora. (0 EUR)
SANACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V BOŠTANJU
Plačana je bila Študija izvedljivosti za potrebe preučitve stanja zamakanja kletnih prostorov v območju
poslovne cone v Dolenjem Boštanju.
OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
Na centralni čistilni napravi Sevnica se je v času obratovanja pojavila večja potreba po odvzemu blata iz
greznic. V ta namen je bila v letu 2015 nabavljena dodatna oprema za sprejem grezničnih muljev in
obnovljena naprava za kompaktiranje. (54.827 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0374 - SČN DOLNJE BREZOVO
OB110-10-0054 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA
OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA
OB110-12-0019 - INVESTICIJSKI NADZOR
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OB110-14-0009 - SANACIJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V BOŠTANJU
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN
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
Cilji so bili doseženi.
OB110-07-0374 SČN DOLNJE BREZOVO
420401 Novogradnje
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA

949 €
949 €
63.617 €
63.617 €
177.782 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
OB110-14-0009 SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU

177.782 €
527 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

527 €
54.827 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

54.827 €

15414 Gospodarske javne službe

9.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Sredstva v proračunu so bila porabljena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (9.666 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0073 - AŽURIRANJE KATASTRA GJI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

9.666 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

9.666 €

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN

46.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in
sofinanciranje malih čistilnih naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem
pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil
Občinski svet. V letu 2015 smo prejeli bistveno več vlog, za kar smo prerazporedili sredstva na postavko
in ugodili vsem popolnim vlogam v enakem časovnem obdobju kot prejšnja leta. (46.405 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški so povezani s sofinanciranjem hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in
sofinanciranjem malih čistilnih naprav.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju
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nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

46.405 €

IN

STANOVANJSKO
624.338 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in
načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh
občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:
Nacionalni program športa.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora,
ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo
po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in
podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v
primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno
podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

71.792 €

Opis glavnega programa
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih
evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za posege v
prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju
dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ter sanacija območij
razpršene gradnje in poselitve.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na podlagi pobud, ki izkazujejo potrebo za izdelavo novih podrobnih prostorskih načrtov, in so opredeljeni
v Občinskem prostorskem načrtu, ter na podlagi strateških usmeritev iz prostorskega načrta, tekoče
spremljamo potrebe in pristopamo k izdelavi OPPN in drugih strokovnih podlag, potrebnih za nemoteno
pripravo in izvajanje OPPN.
Dolgoročno so zastavljeni cilji doseženi!

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

33.686 €

Opis podprograma
Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in
objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture, vodenje
zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske evidence ter na podlagi
urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere občinskih
cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja. Izvajali se bodo tudi drugi
potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so doseženi.

16401 Urbanizem in geodetske storitve

33.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE IN CENITVE
Občina Sevnica je v letu 2015 izbrala izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer cest ter za izvedbo
potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere po končani investiciji).
Izvedene so bile meritve za obdobje prejetih vlog dveh let. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je
bila dosežena cena izbranega izvajalca zelo ugodna. Neporabljena sredstva so se ustrezno
prerazporedila. (17.503 EUR)
URBANIZEM
• Na področju urbanizma je bil v aprilu 2015 izdelan Elaborat za preveritev stanja s predlogom umestitve
novih vsebin na območju »Turistično rekreativnega centra Krmelj«. Naloga je bila pričeta na pobudo
lokalne skupnosti in predloga občinskega svetnika. Izdelana sta bila variantna predloga, ki bosta
predstavljena še Svetu KS Krmelj.
• Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Večnamenskega doma na Malkovcu in
geološko poročilo o pogojih temeljenja objekta. V decembru 2015 je bila na UE Sevnica podana vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja.
• Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za Odstranitev in nadomestno gradnjo stanovanjske
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hiše Gornje Impolje 4 (Grozdetova hiša) in geološko poročilo o pogojih temeljenja objekta. V avgustu
2015 je bila na UE Sevnica podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. GD še ni bilo izdano, ker k
projektni dokumentaciji od septembra 2015 kljub urgencam še nismo pridobili soglasja Republike
Slovenije (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve), kot dokazilo o pravici graditi za izvedbo NN
elektro priključka.
• Naročili smo izdelavo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo. Namen izdelave
strokovne podlage (s prostorsko oznako DR21.vs) je preveritev stanja v prostoru na podlagi dejanskega
stanja, pogojev umeščanja stanovanjskih objektov v prostor in izvedene prometne, energetske in
komunalne opreme območja obdelave. Zaradi razlik in odstopanj v lokacijski in projektni dokumentaciji ter
neusklajenosti z dejanskim stanjem in veljavnimi določili OPN Sevnica, se je Občina Sevnica odločila, da
pridobi novo strokovno podlago, ki bo preverila oz. združila in upoštevala vse nastale spremembe. Nova
strokovna podlaga bo osnova za izvedbo spremembe in dopolnitve odloka OPN na obravnavanem
območju in s tem omogočena nadaljnja pozidava tega območja. (16.183 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0074 - URBANIZEM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega obsega
geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj. Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih
idejnih rešitev za posamezne prostorske ureditve.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji na področju urbanizma so bili v celoti doseženi.
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
OB110-07-0074 URBANIZEM

17.503 €
16.183 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16.183 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

38.106 €

Opis podprograma
Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, 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
OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za posege v
prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za pripravo izvedbenih prostorskih aktov in izdajo gradbenih
dovoljenj za gradnjo objektov in druge posege v prostor.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredelitev strateških in določitev izvedbenih pogojev za posege in gradnjo na območjih stavbnih
zemljišč, ob upoštevanju dejanskega stanja prostora.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročno so cilji na področju prostorskega načrtovanja doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so večinoma doseženi, pri posameznih tekočih projektih se lahko v posameznih segmentih
postopek zavleče zaradi zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki nam naložijo izdelavo dodatnih
strokovnih podlag ali študij in s tem povezane dodatne stroške, za izvedbo katerih nimamo finančne
podlage v veljavnem tekočem proračunu (npr.: prometne študije, konservatorski načrt za prenovo...).
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16405 Strateško načrtovanje

38.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPN OBČINE SEVNICA
• V mesecu septembru 2013 je Občina Sevnica z objavo poziva župana vsem občanom in poslovnim
subjektom na občinski spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja, pozvala zainteresirane k oddaji
razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica.
S tem smo pričeli s predhodnim postopkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
Rok za zbiranje pobud občanov je bil zaradi povečanega interesa podaljšan do konca meseca aprila
2014, s posebnim pozivom poslovnim subjektom pa še do začetka septembra 2014. Dodatni razlog za
podaljšanje roka za zbiranje pobud je bilo povečano število vlog občanov za izvzem zemljišč iz območij
stavbnih zemljišč, ki so bile posledica vrednotenja nepremičnin in takrat predvidenega davka na
nepremičnine.
Po objavi sklepa župana o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN (Uradni list RS, št.
51/47, objava dne 7.7.2014), je bil v decembru istega leta objavljen javni razpis za izbor izdelovalca
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Odpiranje ponudb in izbor izdelovalca je bil
izveden v januarju 2014, podpis pogodbe pa je bil izveden konec marca 2015, po sprejetju proračuna
občine za leto 2015.
Oddelek za okolje in prostor je po podpisu pogodbe takoj pričel z digitalizacijo vseh prejetih pobud, kar bo
v določenem segmentu priprave akta znižalo strošek izdelave OPN in skrajšalo rok priprave. V 2015 smo
izvedli analizo in vrednotenje vseh prejetih pobud, v sodelovanju z izdelovalcem pa pripravili stališča do
pobud v predpisani obliki in jih uskladili z izdelovalcem. Do konca leta 2015 smo uskladili stališča cca.
90% vseh prejetih pobud (skupaj prejetih okrog 1.200 pobud).
• V sklopu izdelave OPN, je bil izdelan tudi Občinski program varstva okolja skupaj s Poročilom o stanju
okolja, ki služita kot strokovna podlaga v postopku priprave sprememb OPN.
• V maju 2015 smo na pobudo podjetja Plastoform Blanca d.o.o. pričeli redni postopek sprememb in
dopolnitev OPN Občine Sevnica, katerega je bilo potrebno izvesti zaradi načrtovanja dozidave
proizvodnih in skladiščnih prostorov podjetja na Blanci, nujno potrebnih zaradi širitve proizvodnje.
Postopek je tekel vzporedno s postopkom generalne spremembe in dopolnitve OPN in je bil zaključen s
sprejemom odloka na decembrski seji občinskega sveta. (29.913 EUR)
OPPN SLOMŠKOV DOM
Zaradi zmanjšanja potreb po prostorih, je bil v 2014 ustavljen postopek priprave OPPN, ki je bil začet v
letu 2008. Podlaga za umestitev novih vsebin je strokovna podlaga za revitalizacijo starega mestnega
jedra Sevnice, ki je bila izdelana konec leta 2013.
V juliju 2014 smo pričeli s postopkom priprave OPPN, s katerim bomo omogočili možnost dozidave
občinske upravne stavbe, podzemne garaže ter ureditve prometnih povezav z dostopi do reke Save, kjer
je načrtovana postavitev pomolov za priveze čolnov in umestitev broda čez reko Savo.
Ker del načrtovanih ureditev z OPPN posega v območje državnega prostorskega načrta za He Arto –
Blanca, smo po uskladitvi načrtovanih ureditev z upravljalcem in koncesionarjem, od Vlade RS pridobili
soglasje za načrtovanje posegov lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta, kar je tudi
podlaga za nadaljevanje postopka priprave OPPN.
Poziv za izdajo smernic je bil poslan pristojnim nosilcem urejanja prostora v januarju 2015, smernice smo
večinoma prejeli. Na podlagi zahtev DRSC je potrebno za staro mestno jedro izdelati prometno študijo
območja in pridobiti njeno recenzijo, na podlagi predhodnih sestankov in usmeritev Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije – OE Celje, pa moramo naročiti izdelavo Konservatorskega načrta za
prenovo (KNP) starega mestnega jedra Sevnice. Izdelali smo projektno nalogo za izbor izdelovalca KNP.
(2.513 EUR)
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA BOŠTANJ - SV. KRIŽ
Za območje OPPN smo s podpisom pogodbe z izdelovalcem, v juliju 2014 pristopili k izdelavi strokovnih
podlag z variantnimi predlogi, ki so podlaga za izdelavo OPPN v letu 2015.
Na podlagi usklajevalnih sestankov z lastniki zemljišč in KS Boštanj, smo pridobili njihove predloge, ki jih
je izdelovalec strokovne podlage vključil v 2 variantna predloga.
Po razgrnitvi variantnih rešitev na sedežu KS Boštanj in po prejetih pripombah na dveh dodatnih
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predstavitvah, je izdelovalec izdelal končni 3. predlog načrtovanih ureditev, v kateri so bile pripombe
smiselno upoštevane in vključene. Gradivo je obravnaval Odbor za okolje in prostor na seji dne
11.5.2015, na 7. redni seji dne 20.5.2015, pa ga je po seznanitvi potrdil tudi občinski svet.
Od pričetka postopka priprave OPPN smo pridobili smernice nosilcev urejanja prostora, v decembru 2015
je pričel teči 30 dnevni rok javne razgrnitve.
V sklopu izdelave OPPN so bile izvedene tudi geološke in hidrološke raziskave območja. (5.678 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0057 - OPN OBČINE SEVNICA
OB110-13-0058 - OPPN SLOMŠKOV DOM
OB110-13-0059 - OPPN STANOVANJSKA SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
OPPN.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
OPN OBČINE SEVNICA
Zastavljeni cilji na področju sprememb in dopolnitev OPN so bili doseženi, postopek teče po rednem
postopku v skladu s terminskim načrtom, hkrati pa smo z izvedbo vzporednega postopka poslovnemu
subjektu omogočili širitev proizvodnje in s tem nova delovna mesta.
OPPN SLOMŠKOV DOM
Zastavljeni cilj na področju izdelave OPPN je bil delno dosežen, s postopkom priprave bomo nadaljevali
po sprejetju proračuna v letu 2017.
OPPN STANOVANJSKA SOSESKA BOŠTANJ - SV. KRIŽ
Zastavljen cilj na področju izdelave OPPN je bil dosežen, v letu 2016 bo postopek dokončan s sprejetjem
odloka OPN.
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA
29.914 €
420802 Investicijski inženiring
OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM

29.914 €
2.513 €

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

1.562 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0059 OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ

952 €
5.679 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

5.679 €

1603 Komunalna dejavnost

336.615 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

336.615 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema bo zagotovljena nemotena javna oskrba s pitno vodo na
območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi.

16411 Študije o vodooskrbi

17.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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. (17.657 EUR)
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za namen izgradnje vodovodov v
sklopu obnovitvenih investicij. Izvajali smo le obnovitvena dela na obstoječih vodovodnih sistemih, za kar
pa nismo potrebovali dodatne projektne dokumentacije. (0 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0060 - OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili delno doseženi.
402999 Drugi operativni odhodki

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme

17.657 €
318.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINE IN NAKUP ZEMLJIŠČ
Sredstva so bila namenjena za odškodnine in nakupe zemljišč pri gradnji javnih vodovodnih sistemov.
Odkupi niso bili izvedeni iz te postavke. (0 EUR)
KOMUNALA - GRADBENI NADZOR
Sredstva so bila namenjena za potrebe gradbenega nadzora nad gradnjo vodovodnih sistemov, ki pa ga
zaradi obnove obstoječih sistemov nismo potrebovali. (0 EUR)
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
V letu 2015 so bili na področju vodooskrbe v občini Sevnica, zgrajeni oziroma sanirani naslednji odseki
javnih vodovodov (JV):
JV Žigrski Vrh,
JV Lončarjev Dol - Žurkov Dol,
JV Blanca,
JV Podvrh – Poklek,
JV Zabukovje,
obnovitev JV Šmarje,
obnova vodovoda Konjsko.
Iz tega naslova je bil izveden tudi javni vodovodni sistem Gornje Brezovo, katera sredstva smo pridobili iz
23. člena ZFO.
(120.804 EUR)
CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi
Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - vodooskrba, katerega je
Občinski svet sprejel marca 2014, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (107.293
EUR)
NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitve novih hidrantov na
javnih vodovodnih sistemih v občini Sevnica. (3.000 EUR)
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA
V letu 2015 so bili na področju vodooskrbe v občini Sevnica, zgrajeni naslednji odseki vodovodov:
povezovanje vodovodnega sistema iz izvira Podskalica - Lončarjev Dol,
prestavitev vodovoda Tržišče Petrol - OŠ Tržišče (novogradnja),
izgradnja vodovoda Mladetiče odsek Pijavice - Zg. Mladetiče,
izgradnja vodovoda Zavrate - Radež.
(87.860 EUR)
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0091 - KOMUNALA - GRADBENI NADZOR
OB110-10-0055 - RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
OB110-11-0021- CENOVNA SUBVENCIJA-VODOVODI
OB110-12-0079 - NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA
OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

120.805 €
120.805 €
107.294 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb
OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA

107.294 €
3.000 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

3.000 €
87.860 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

87.860 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

111.472 €

Opis glavnega programa
Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje ustreznih
pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami stanovanj ter drugih
poslovnih prostorov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje ustreznih
pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami stanovanj ter drugih
poslovnih prostorov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji se zagotavljajo preko vsakoletnega plana financiranja in posredno vzdrževanja stanovanj
in objektov v lasti Občine Sevnica.
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

111.472 €

Opis podprograma
Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni
stroški, zavarovanje, upravljanje, tekoče vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje obveznosti iz Stanovanjskega zakona in določil iz leta 2003.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri zagotavljanju dolgoročnih ciljev na področju stanovanjskega gospodarstva, smo v okviru letnega
programa uspešno izvajali upravljanje in vzdrževanje stanovanj in večstanovanjskih objektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Kljub povečani potrebi po vzdrževanju, predvsem starejših stanovanj in objektov smo z sredstvi ravnali
gospodarno in racionalno.

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

94.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica se izvaja za 142 stanovanj, od tega
sta 2 stanovanji službeni, 1 stanovanje pa je namenjeno izključno za socialne upravičence. Pogodba za
upravljanje in vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki upravlja s stanovanji Občine Sevnica.
V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica mora kot lastnik stanovanj odvajati na poseben
račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je opredeljen v 41. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št.
69/03). V letu 2015 so se v večjem obsegu nadaljevale aktivnosti na področju vzdrževanja starejših
objektov predvsem na področju Krmelja. Izvajala se bodo tudi ostala vzdrževanja v skladu z letnim
načrtom vzdrževanja, med katere spadajo med drugim zamenjave stavbnega pohištva, zamenjave
iztrošenih talnih oblog, prenove kopalnic in druga vzdrževalna dela. Z sredstvi, ki se zbirajo v rezervnih
skladih posameznih objektov pa so se tudi v letu 2015 izvajale energetske prenove večstanovanjskih
objektih. realizacija je večja od načrtovane zaradi povečanih potreb po vzdrževanju objektov, saj se
stanovanjski fond stara. Sredstva smo zagotovili z prerazporeditvijo iz drugih postavk. (94.361 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na osnovi letnega plana vzdrževanja stanovanj in pogodbe o upravljanju in
vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Na področju vzdrževanja v letu 2015 smo bili uspešni, saj so bila izvedena vsa predvidena dela v letnem
planu vzdrževanja.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti

94.362 €
6.305 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA
Občina Sevnica je skupaj z Elektrom Celje pristopila k prestavitvi trafo postaje, ki se trenutno nahaja v
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objektu N.H.M. 25. Prostor v katerem se nahaja trafo postaja je v lasti Občine Sevnica. Dela se bodo
izvajala na osnovi Zapisnika o investicijskih vlaganjih št. 15/2014 z dne 05.06.2014. Sredstva so bila
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Elektro Celje krije vse ostale stroške glede prestavitve
trafo postaje. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, z deli pa se nadaljuje v letu 2016 (6.304 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0041 PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sklenjen sporazum med Občino Sevnica in Elektrom Celje d.d.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Izdelan je bil projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt.
OB110-14-0041 PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA

6.305 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.305 €

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj

10.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ
Sredstva so bila 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. Ugodeno je bilo osmim prosilcem za subvencijo. (10.806 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica,
- Izračuni komunalnega prispevka po odločbah o odmeri komunalnega prispevka
investitorjem individualnih stanovanjskih hiš;

posameznim

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

10.806 €

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
104.459 €
Opis glavnega programa
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje
sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno
infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti ustrezen nivo
komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče leto in v
NRP. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

13.047 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke zadeve,
idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pri izvajanju dolgoročnih ciljev v letu 2015 smo bili uspešni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Predvidena dela so bila izvedena v okviru vrednosti namenjenih za izvajanje proračunske postavke.

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica

13.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA
Sredstva so bila namenjena za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za komunalno urejanje
stavbnih zemljišč na območju Drožanjske ceste - stanovanjska soseska Dobrava. V letu 2015 se je na
tem območju izvajala raziskovalna naloga preko fakultete za geologijo in rudarstvo, v okviru katere so
opravili manjše geološke raziskave, financirane preko državnega razpisa ministrstva. Za izdelavo
projektne dokumentacije, pa bodo potrebne širše geološke raziskave, ki bodo potrebovala večja finančna
sredstva. Sredstva so bila zaradi navedenih razlogov prerazporejena na druge postavke. (0 EUR)
RUŠITEV OBJEKTOV
Občina Sevnica je v letu 2015 izvedla rušitev dveh objektov, prvega na območju Športno rekreacijskega
centra v Sevnici - odkupljen objekt na naslovu Prvomajska ulica 13, Sevnica, drugega pa na Bregu z
namenom širitve ceste in zagotovitve večje preglednosti. Za namen rušitve je bilo potrebno pridobiti tudi
ustrezno gradbeno dovoljenje, vključno z vsemi potrebnimi soglasji. (13.047 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0064 - PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA
OB110-14-0042 - RUŠITEV OBJEKTOV
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili delno doseženi.
OB110-14-0042 RUŠITEV OBJEKTOV

13.047 €

420400 Priprava zemljišča

13.047 €

16069002 Nakup zemljišč

91.412 €

Opis podprograma
Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s
konkretnim projektom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju
nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju ,Zakon o graditvi objektov,
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno
infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče leto in v
NRP.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so bili doseženi.

16456 Nakup zemljišč za investicije

91.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP ZEMLJIŠČ
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo neurejena
dejanska stanja s katastrom. Iz te postavke se je v letu 2015 plačala tudi ara in prvi obrok kupnine za
objekt last Tasič v Sevnici (skupaj 60.000 EUR), kupnina za zemljišče za vodohram Zavratec, kupnina in
odškodnina za zemljišče parkirišča pri OŠ Krmelj ter druge odškodnine ob podpisu služnostnih pogodb.
(91.412 EUR)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0083 - NAKUP ZEMLJIŠČ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenega obsega odkupov za potrebe občinskih cest ter ocenitve
vrednosti zemljišč. V primeru nepredvidenih odkupov oz. višjih vrednosti je predviden dogovor o delnem
plačilu, glede na zagotovljena proračunska sredstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.
402999 Drugi operativni odhodki
OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

354 €
91.057 €
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420600 Nakup zemljišč

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

91.057 €
746.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne
rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina organizira pomoč in reševanje za primere
elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki
so posledica naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč,
odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih stroškov, ki so posledica naravnih
nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč
746.000 €
Opis glavnega programa
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo
posledic naravnih nesreč.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
23029001 Rezerva občine
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Načrtovane cilje uspešno realiziramo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

23029001 Rezerva občine

746.000 €

Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo
odpravo posledic naravnih nesreč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje na področju zagotavljanja varnosti in odprave posledic naravnih nesreč dosegamo
skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljene cilji za leto 2015 so bili uspešno realizirani.

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče

746.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REZERVA ZA NARAVNE NESREČE
Skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, mora občina zagotavljati 1,5 % prihodkov
letnega proračuna, za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so; sanacije škode, ki je posledica potresa,
poplave, zemeljskega plaza, visokega snega, močnega vetra, žleda, intervencije v primerih požarov,
odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov, pomoč drugim
občinam v primeru naravnih nesreč...
V letu 2015 se je na področju sanacij in odprave posledic naravnih nesreč veliko naredilo. Potrebno je
izpostaviti dejstvo, da je Občina Sevnica pridobila iz RS, Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč, sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so nastala v
letu 2014.
Tako je pridobila:
87.559,87 EUR, za sanacijo mostu na JP 872292 odcep Žnidar,
39.383,29 EUR, za sanacijo plazu na LC 372221 Zavratec – Mala Hubajnica in
229.999,52 EUR za sanacijo plazu na LC 372341 Dolenji Boštanj – Grahovica – Brezovec
Ti projekti so bili tudi uspešno izvedeni ter počrpana vsa državna sredstva.
V sklopu sredstev, ki jih zagotavlja Občina Sevnica za odpravo posledic naravnih nesreč pa so bila od
večjih sanacij izvedena:
sanacija plazu Kosem na Pokleku,
sanacija plazu na občinski cesti pri Sv. Roku,
sanacija plazu v Tržišču,
sanacija cest po neurju v Tržišču,
sanacija cest po neurju v Šentjanžu,
sanacija cest po neurju v Zabukovju,
sanacija plazu v Gavžni gori,
sanacija plazu v Vetrniku
ter izdelava projektnih dokumentacija za sanacijo plazov
Ostala sredstva so bila porabljena za vzpostavitev prevoznosti cestišč po močnem deževju v mesecu
septembru, za sanacijo manjših udorov in usadov na in ob cestišču, sanacijo udarnih jam, sanacij bankin,
asfaltacije muld itd. (746.000 EUR).

110

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče je Zakon o javnih financah.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani.
409100 Proračunska rezerva

4004
ODDELEK
DEJAVNOSTI

746.000 €

ZA

DRUŽBENE
8.673.449 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

35.777 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih
mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard
vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in
vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih
oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

35.777 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov -javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj
bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih
sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Na področju trga dela sledimo ciljem višje zaposlenosti ter socialni vključenosti brezposelnih oseb in
razvoju njihovih delovnih sposobnosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti

35.777 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove
podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju trga dela
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem
ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz
programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi: dvig
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno
brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih
sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S sofinanciranjem programov javnih del smo pripomogli k socialni vključenosti brezposelnih oseb, razvoju
njihovih delovnih sposobnosti in usposobljenosti ter zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2015 je Občina sofinancirala 25 % sredstev za plače udeležencev v javnih delih, preostali del pa
zagotavlja država. Glede na učinek, ki smo ga dosegli s sofinanciranjem javnih del v višini 25% sredstev
za plače (socialna vključenosti brezposelnih oseb, razvoj njihovih delovnih sposobnosti in usposobljenosti
ter zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih), je to nizek znesek.

10403 Javna dela

35.777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH
Po Zakonu o urejanju trga dela (Ur. list RS, št. 80/2010), so javna dela poseben program v okviru ukrepa
kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela
pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del.
Občina Sevnica je v letu 2015 sofinancirala javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na
področju družbenih dejavnosti. Občina je zagotovila sredstva v višini 25% 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 2015 so se izvajala javna dela po naslednjih programih: Vrtec Ciciban Sevnica
("Pomoč pri spremstvu otrok" - dve osebi), Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja
("Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin" - 1 oseba), Center za socialno delo Sevnica ("Laična
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pomoč družinam" - 1 oseba, "Pomoč in varstvo za starejše" - 1 oseba), Enota vrtca pri OŠ Krmelj
("Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami" - 1 oseba), Območno združenje
Rdečega križa Sevnica ("Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti" - 1 oseba), KNOF Zavod za
kreativni razvoj Sevnica, socialno podjetje (''Pomoč pri pospeševanju podjetništva'' - 1 oseba, Razvojni
program za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno
zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin'' - 1 oseba), Salezijanski mladinski center ("Pomoč pri
izvajanju programov za mlade" - 1 oseba), OŠ Ane Gale Sevnica (''Učna pomoč otrokom, dijakom in
drugim udeležencem izobraževanja; spremstvo otrok s posebnimi potrebami'' - 1 oseba), Knjižnica
Sevnica (''Pomoč v knjižnici'' - 1 oseba).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, V Zakonu o
urejanju trga dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za zaposlovanje, naročnikom
javnega dela in izvajalcem javnega dela se sklene tripartitna pogodba s katero se določijo obveznosti
posameznega udeleženca. Pri planu sredstev se upošteva kritje dela stroškov plač za zaposlene preko
javnih del, del prispevkov ter regres za letni dopust, ki jih je dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica
javnih del.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili realizirani. Z zaposlovanjem brezposelnih oseb v okviru javnih del smo sledili osnovnim ciljem socialni vključenosti brezposelnih oseb ter razvoju njihovih delovnih sposobnosti.
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

35.777 €
189.424 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju
lekarniške dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju
zdravstva. Poslanstvo Občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega
varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS
2006 do 2015. Vključeval bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna
področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja
zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega
varstva v navedenem obdobju.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

5.124 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni
domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Čim boljša in za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih
storitev.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z
zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno locirano.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. Proračunski
uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina Sevnica v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica skrbi za zdravstveno varstvo naših
občanov.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.124 €

Opis podprograma
Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup
opreme za zdravstvene domove.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št. 72/06, 91/07, 71/08
76/08, 62/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Uradni list RS, št. 72/08, 47/08-pop.
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05,23/08, 58/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,
40/152-ZUJF, 14/13
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Uradni list RS, št. 56/93
- Zakon o zdravniški službi, Uradni list RS, št. 72/06, 58/08
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, Uradni list RS, št. 79/97
- Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 36/04
- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica, Uradni list RS, št. 36/92, 99/07
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica, Uradni list RS, št. 76/10.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z
zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno lociran.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina Sevnica v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica sledi cilju preventivnega zdravstva naših
občanov. Z izgradnjo preventivnega centra bodo občani imeli možnost preventivne oskrbe.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z izgradnjo preventivnega centra bo možno že v letu 2016 izvajati preventivne programe na področju
zdravstva.

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
5.124 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA V ZD SEVNICA
Zdravstveni dom Sevnica je pripravil vso dokumentacijo za dozidavo in rekonstrukcijo obstoječega
objekta Zdravstveni dom Sevnica za nujno medicinsko pomoč in za preventivni center. Gradbeno
dovoljenje je bilo izdano 26.05.2015, izveden je bil razpis za izbor izvajalca del. Dokončuje se izgradnja
preventivnega centra, kjer bo večnamenska telovadnica in fitnes, ki jo bodo uporabljali za fizioterapijo in
za razne programe zdrave vadbe. V drugi fazi pa se bo izvedla rekonstrukcija obstoječih prostorov za
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potrebe Nujne medicinske pomoči in izvedba manjšega dela rekonstrukcije prostorov za dopolnitev
Preventivnega centra. Nujna medicinska pomoč v ZD Sevnica že obstaja vendar je locirana v 1. etaži, ki
ima slabše dostope, prostori pa niso funkcionalno ločeni od ostalega dela ZD Sevnica. Izvedbo investicije
v celoti financira ZD Sevnica, Občina pa je financirala nadzor nad izgradnjo investicije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0028 - GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI ZD SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj v letu 2015 je bil dosežen - preventivni center je v fazi izgradnje in bo dokončan v letu 2016.
OB110-15-0028 GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.
5.124 €
420801 Investicijski nadzor

1707 Drugi programi na področju zdravstva

5.124 €
184.300 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško
pregledno službo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe in zagotavljanje obveznega zavarovanja za vse,
ki so do te pravice po zakonu upravičeni.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je spremljanje stroškov mrliško ogledne službe v skladu z zakonskimi določili in
primerjati s prejšnjimi proračunskimi leti. Kazalnik je število opravljenih mrliških pregledov.
Glavni letni izvedbeni cilj na področju prispevka za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane je v
skladu z zakonskimi določili kriti mesečne prispevke Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da Občina Sevnica izvaja programe nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna
zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

172.124 €

Opis podprograma
Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Uradni list RS, št.72/06,91/07, 71/08
76/08, 62/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT
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- Zakon o zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 23/05,23/08, 58/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,
40/12-ZUJF, 14/13
- Zakon o lekarniški dejavnosti, Uradni list RS, št. 36/04
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti pomoč, zdravljenje in obvezno zavarovanje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno
ogroženim skupinam prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem, ki so v skladu z zakonodajo
upravičeni do tega, da so zavarovani kot občani.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dosežen je bil cilj, da so imeli vsi občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, urejeno obvezno zavarovanje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji v letu 2015 so bili realizirani.

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane

172.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJE OBČINA
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina dolžna plačati prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na
njenem območju in so upravičeni tudi do denarne socialne pomoči oz. izpolnjujejo pogoje za pridobitev lete, plačuje se tudi za osebe brez krivdnih razlogov in za osebe,ki niso zavarovanci iz drugega naslova,
določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Pavšalni prispevek za posameznega
zavarovanca je znašal 30,87 EUR. Povprečno mesečno število zavarovancev se je gibalo med 400 in
450.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene gibanja števila
zavarovancev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Doseženi so bil cilji, da so imeli vsi občani, ki izpolnjujejo pogoje iz zakonodaje, urejeno obvezno
zdravstveno zavarovanje.
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 Mrliško ogledna služba

172.124 €
12.176 €

Opis podprograma
Podprogram obsega plačilo storitev mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega
oglednika, eventualne obdukcije in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz).
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur.l. RS, št.56/1993, 15/2008).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročno Občina zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, obenem pa v skladu z
zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventuelnih obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V letu 2015 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s področno
zakonodajo dolžna pokriti občina.

17420 Mrliško pregledna služba

12.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA
V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93,
15/08), mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno delovanje Občina. Mrliško
pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s
Pravilnikom, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih
prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma
upepelitve teh oseb, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo.
Občina je pokrivala stroške mrliških pregledov, stroške obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo.
Mrliške preglede so opravljali zdravniki iz ZD Sevnica in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa so opravljali
le za to usposobljeni zdravniki SB Novo mesto in Inštituta za sodno medicino pri Univerzi v Ljubljani.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2015 so bili v celoti kriti stroški obdukcij ter mrliških pregledov, ki jih je v skladu s področno
zakonodajo dolžna kriti Občina. S tem so cilji v celoti realizirani.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

9.209 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki2.967 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

987.890 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo Občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Nacionalni program športa v RS
- Letni program športa v Občini Sevnica
- Letni program kulture v Občini Sevnica
- Strateški načrt javnega zavoda KŠTM Sevnica za obdobje 2015-2019
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.574 €

Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenikov, ki predstavljajo kulturno dediščino.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ohranjenost spomenikov v naslednjih letih.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogram znotraj glavnega programa:
18029001 Nepremična kulturna dediščina.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

14.396 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št.
29/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ohranitev spomenikov v občini Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila sredstva za obnovo spomenika/ov, ki so zgodovinskega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj je bil v letu 2015 dosežen, saj je Občina v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev financirala
obnovo obzidja pri Lutrovski kleti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je v določeni meri preprečila propadanje kulturnega spomenika.

18481 SREDSTVA
DEDIŠČINE

ZA

OBNOVO

IN

OHRANJANJE

KULTURNE
14.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SANACIJA OBZIDJA PRI LUTROVKI KLETI:
Občina Sevnica je v letu 2015 pristopila k obnovi obzidja pri Lutrovski kleti. Izvajalec je saniral podporni
zid pri Lutrovski kleti, saj je bil le-ta v zelo slabem stanju. Izvajalec je sodeloval z ZVKD Celje, ki je tudi
odobril izvedbo dela in vzorec cementa. Vzorec, ki je bil uporabljen, ima več cementa, je bolj sive barve in
tudi manj kontrasten glede na strukturo in barvo kamnov.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga so pridobljeni predračuni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi, saj se je preprečilo nadaljnje propadanje kulturne dediščine.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18029002 Premična kulturna dediščina

14.396 €
6.178 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih premičnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev
spominskih obeležij
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št.
29/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti ohranitev premičnih spomenikov v občini Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila sredstva za delovanje Posavskega muzeja Brežice.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj je bil delno dosežen, saj je KŠTM Sevnica v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice pričel
sodelovati na več projektih, ki se bodo nadaljevali v naslednjih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je namenila sredstva za izvedbo programov Posavskemu muzeju Brežice, ki je z gospodarnim
ravnanjem porabil odobrena sredstva.

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME

6.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Občina Sevnica je sodelovala s Posavskim muzejem Brežice pri naslednjih projektih, katere je tudi
finančno podprla (6.178,41EUR):
•
priprava regijskih projektov, vključenih v RRP 2014-2020,
•
projekt Gradovi Posavja,
•
izdaja Monografije o občini Sevnica,
•
Posavska muzejska vitrina,
•
pomoč in podpora delu društev in posameznikov, ki skrbijo za zbirke na območju občine Sevnica ter
pomoč društvom na področju t.i. žive dediščine v občini Sevnica,
•
prenova stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih muzejskih ter drugih razstav,
•
konserviranje in restavriranje umetnostne in druge dediščine,
•
urejanje, vzdrževanje oziroma strokovna skrb za javne spomenike in druge spomenike na območju
občine Sevnica.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podlaga so program dela za tekoče leto.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi projekti se izvajajo večletno. Sodelovanje s Posavskim muzejem Brežice je dobro in se pričakuje tudi
v naslednjih letih.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1803 Programi v kulturi

6.178 €
519.644 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina je dosegla zakonske standarde, ki opredeljujejo nakup knjig in ostalega knjižničnega gradiva za
bogatenje knjižnične zbirke, povečala dostopnost knjig in drugega knjižničnega gradiva. Občina je ravno
tako zagotovila plače za zaposlene v knjižnici.
Občina je izpolnila svoje obveznosti do JZ KŠTM Sevnica, katerega ustanoviteljica je (zagotovila je
sredstva za delovanje na področju kulture - za objekte in sredstva za zaposlene na področju kulture).
S sofinanciranjem ljubiteljske kulture je Občina sofinancirala programe/projekte, ki so jih izvajala kulturna
društva in zveza.
Občina je zagotovila sredstva za delovanje JSKD, OI Sevnica in sofinancirala programe.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

304.104 €

Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje
knjig, brošur, zbornikov, publikacij, ipd
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97,
39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10, 40/12, 46/13)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08,
80/12)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 57/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10,
88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14,
43/14 in 6/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za delovanje JZ Knjižnice Sevnica z enotama v Krmelju in Loki ter
sredstva za knjižnično gradivo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj v letu 2015 je bil dosežen, saj je Občina zagotavljala kvalitetno javno službo na področju
knjižničarstva.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je dosegla zastavljene letne cilje.

18401 Knjižnična dejavnost

304.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KNJIŽNICA - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, ki ima poleg matične knjižnice v
Sevnici še izposojevališči v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu. Občina je kot ustanoviteljica 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.
DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Občina Sevnica je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki nastanejo
pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje,
varovanje, tekoče vzdrževanje).
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SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO
Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnemu zavodu
Knjižnica Sevnica dolžna zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva, del
sredstev za nakup knjižnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški za leto
2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju knjižničarstva.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

194.104 €

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

110.000 €

18039002 Umetniški programi

150.617 €

Opis podprograma
Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi
samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08, 46/13)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 45/94, 39/96,
39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10,
88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14,
43/14 in 6/15)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 46/14)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 82/05, 68/12, 43/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati naloge na
kulturnem, športnem, mladinskem in turističnem področju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za investicije
ter sredstva za upravljanje kulturnih objektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju kulture, ki jo izvaja JZ KŠTM Sevnica.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je v določenem obsegu dosegla vse postavljene letne cilje.

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture

150.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KULTURA - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je dolžna zagotoviti sredstva za plače delavcev,
ki so zaposleni na zavodu.
KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM Sevnica upravlja z objekti, ki so v lasti Občine, in sicer z gradom Sevnica, Ajdovskim
gradcem ter Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte Občina plačuje vse obratovalne stroške (ogrevanje,
komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne
stroške). V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča in nujna vzdrževalna dela. Zavod skrbi za vsebinsko
delovanje teh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov. Vse prireditve in vsebinska ponudba se
oglašuje v raznih medijih (lokalna televizija,lokalni časopis, letaki, brošure). Pri tej postavki je zajetih tudi
1/4 stroškov uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki
se izvedejo v okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico in stroške uprave
(nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve,
poštnina, strošek telefonov, prevozov, sejnine, storitve drugih organizacij, razni pregledi).

Navezava na projekte v okviru proračunske 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 realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zagotavljanje kvalitetne javne službe na področju kulture v JZ KŠTM Sevnica.
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

67.833 €

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

82.784 €

18039003 Ljubiteljska kultura

57.354 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08, 40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni list RS št. 110/08,
32/09, 47/12)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
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kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96,
39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim
organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz.
organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je zagotovila sofinanciranje programov, ki jih izvaja JSKD, OI Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je dosegla vse cilje na področju ljubiteljske kulture.

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi

8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROGRAMI OI JSKD SEVNICA
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti je Občina Sevnica zagotovila sredstva za sofinanciranje programov, ki jih je OI JSKD
Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogi Letnega delovnega načrta za
leto 2016.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je zagotovila sofinanciranje programov, ki jih je na podlagi pogodbe izvajala JSKD OI Sevnica.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture

8.700 €
48.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE OI JSKD SEVNICA
V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati
sredstva za vzdrževanje brezplačnih prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih stroškov,
povezanih s tem prostorom ter stroške vzdrževanja dodatne opreme za delovanje območne izpostave.
Stroški so se plačevali v skladu s sklenjeno letno pogodbo.
JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKE PRIREDITVE
Občina Sevnica je v letu 2015 izvedla javni razpis za prireditve občinskega pomena in izbrala izvajalce, ki
so na teh prireditvah izvajali programe.
PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU
Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske
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kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, so se preko javnega razpisa dodelila sredstva
izvajalcem programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini. Na razpis se je prijavilo 31
vlagateljev in bilo tudi odobrenih vseh 31 vlog.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039005 Drugi programi v kulturi

44.354 €
4.300 €
7.569 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10, 20/11, 111/13)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 40/12)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12,
111/13)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97,
39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10, 40/12, 46/13)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v
več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št.57/13)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10,
88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14,
43/14 in 6/15)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da Občina zagotovi sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2016 bo Občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj je v okviru razpoložljivih proračunskih
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sredstev namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje knjižnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina vsako leto namenja določen znesek proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje knjižnice,
katera so porabljena za nujno vzdrževanje.

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice

7.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Sredstva so bila namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objekta in opreme v Knjižnici Sevnica in
obeh izposojevališčih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj je v okviru razpoložljivih proračunskih
sredstev namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje knjižnice.
OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
7.569 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1804 Podpora posebnim skupinam

7.569 €
8.000 €

Opis glavnega programa
Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij,
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18049001 Programi veteranskih organizacij
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilj je podpirati različne interesne skupine pri izvajanju njihovih programov.

18049001 Programi veteranskih organizacij

8.000 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Različnim interesnim skupinam, ki niso sofinancirane iz drugih proračunskih postavk, smo dodelili
sredstva za izvajanje njihovih programov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sredstvi zagotovljenimi v proračunu smo dosegli cilj podpirati različne interesne skupine pri izvajanju
njihovih programov.

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Sredstva so bila društvom in združenjem, ki niso bila financirana iz drugih proračunskih postavk,
nakazana za delovanje in izvedbo programov. To so veteranska društva in združenja ter nekatera druga
društva s področja družbenih dejavnosti. Iz postavke so bila financirana naslednja društva: Društva
izgnancev Slovenije 1942-1945, Koordinacijski odbor DIS Sevnica; Center za socialno delo Krško zavetišče ''Pepcin dom'', Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Sredstva so bila razdeljena
na osnovi programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Vsebinski in finančni programi ter poraba v prejšnjih letih.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili realizirani. Sredstva so bila nakazana trem društvom, ki niso financirana iz drugih proračunskih
postavk.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

8.000 €
439.672 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina je v večini dosegla vse zastavljene cilje na področju športa in prostočasne dejavnosti.
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18059001 Programi športa

340.120 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter sofinanciranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega
programa športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je izpolnila svoje obveznosti do JZ KŠTM Sevnica, katerega ustanoviteljica je (zagotovila je
sredstva za delovanje na področju športa - objekte in sredstva za zaposlene na področju športa).
Občina je zagotovila določen del proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa na področju športa.
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna tudi na postavki prostočasnih dejavnosti (začasno
nogometno igrišče, zunanje fitnes naprave).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je v večini dosegla zastavljene letne cilje na področju športa in prostočasne aktivnosti.

18420 Transferi za športne dejavnosti

234.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ŠPORT - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je bila dolžna zagotoviti sredstva za plače
delavcem, ki so zaposleni na zavodu.
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 te objekte plačuje vse obratovalne
stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, zavarovalno premijo in
druge operativne stroške). V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča in nujna investicijska vzdrževalna dela.
Zavod je pristojen za organizacijo in izvedbo raznih prireditev, dogodkov in programov. Športno dvorano
Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo predvsem društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in za
rekreacijo. V Športnem domu se oddaja v najem sejna soba in pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes.
V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor, na bazenu prostor za gostinski lokal. Prireditve in novi
programi se oglašujejo v raznih medijih (lokalna televizija, brošure). Potrebno je tudi vzdrževanje okolice
objektov (čiščenje, košnja, zasaditve, urejanje nasadov...). Pri tej postavki je zajetih tudi 1/4 stroškov
uprave. Ti stroški vsebujejo stroške izdaje časopisa Grajske novice, stroške za prireditve, ki se izvedejo v
okviru občinskih prireditev in prireditev večjega pomena za Sevnico in stroške uprave (nakup in
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vzdrževanje osnovnih sredstev, računalniške opreme,...).
V postavki za dejavnost so zajeti tudi stroški kritja uporabnine za objekte (95/5).
PRAVILNIK - ŠPORT
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica so se preko javnega
razpisa razdelila sredstva izvajalcem letnega programa športa v občini Sevnica. Na razpis se je prijavilo
21 vlagateljev, od tega je bilo odobrenih 19 vlog (ena kuverta ni bila pravilno opremljena, ena prijava ni
prispela pravočasno).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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 realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina Sevnica vsako leto namenja sredstva za prostočasne dejavnosti v športu. Sredstva so namenjena
za športno infrastrukturo, ki je namenjena vsem občanom Občine Sevnica.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.000 €

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

46.663 €

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

18421 OBJEKTI
ŠPORTA

PROSTOČASNIH

DEJAVNOSTI

132.856 €

IZ

PODROČJA
105.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAJEM DRSALIŠČA V SEVNICI
Občina Sevnica je najela drsališče od 15.01.-27.02.2015. Najemnina za drsališče je znašala 17.275,00
EUR.
ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE
Občina Sevnica je v letu 2015 na športno - rekreativnem območju pri bazenu postavila zaščitno ograjo in
mrežo ter gole na nogometnem igrišču.
NAKUP FITNES NAPRAV
Občina Sevnica je v letu 2015 nabavila zunanje fitnes naprave za krajane Boštanja. Nabavna vrednost z
montažo je znašala 4.967,74 EUR. Prav tako so bile nabavljene naprave za krajane Krmelja. Naprave so
bile plačane v letu 2015, montaža naprav pa bo v mesecu marcu 2016. Vrednost nabave naprav je bila
5.818,07 EUR.
SANACIJA BAZENA
Občina Sevnica je na podlagi odločbe inšpektorja uredila toplo vodo na bazenu. Nabavljena je bila nova
peč, zalogovnik za vodo, ter tuši na bazenu. Vrednost del je bila 42.767,00 EUR.
SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI
Občina Sevnica je v letu 2015 nabavila novo peč za ogrevanje garderobnega in sanitarnega dela v
Športni dvorani. Z odločbo inšpektorja je peč bilo potrebno zamenjati.
IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI
Igrišče v Florjanski ulici je bilo potrebno preplastiti, saj je bila trenutna površina nevarna za izvajanje
rekreacije. Vrednost preplastitve je znašala 10.549 EUR.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0010 ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV
OB110-14-0025 SANACIJA BAZENA
OB110-14-0026 SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI
OB110-15-0016 IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI
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
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna na postavki prostočasnih dejavnosti iz področja
športa.
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
OB110-14-0010 ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI

17.160 €
17.275 €

420401 Novogradnje
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

17.275 €
10.587 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav
OB110-14-0025 SANACIJA BAZENA

10.587 €
42.767 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-14-0026 SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI

42.767 €
7.261 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-15-0016 IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI

7.261 €
10.549 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

10.549 €

18059002 Programi za mladino

99.552 €

Opis podprograma
Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov,
društva prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.
Zakonske in druge pravne podlage
-- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09, 40/12)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in
95/14 - ZUPPJS15)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 46/14)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je izpolnila svoje obveznosti do JZ KŠTM Sevnica, katerega ustanoviteljica je (zagotovila je
sredstva za delovanje na področju mladine - za mladinski center, skate park in sredstva za zaposlene na
področju športa).
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je dosegla zastavljene cilje na področju mladine.

18430 Transferi za mladinsko dejavnost

99.552 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
MLADINA - JZ KŠTM - ZA PLAČE
Občina Sevnica je ustanoviteljica JZ KŠTM Sevnica, zato je bila dolžna zagotoviti sredstva za plače
delavcev, ki so zaposleni na zavodu.
PRAVILNIK MLADINSKE DEJAVNOSTI
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica
so se preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov v občini
Sevnica. Na razpis se je prijavilo 13 vlagateljev, vse vloge so bile odobrene.
MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST
Zavod KŠTM na področju mladinskih dejavnosti upravlja z Mladinskim centrom Sevnica, za katerega je
Občina plačevala obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije,
varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške). V tej postavki so zajeta tudi vsa tekoča in
nujna investicijska vzdrževalna dela. V tem objektu so se izvajala izobraževanja, prireditve, seminarji,
gledali so se filmi, možen je bil dostop do računalnikov. Prav tako so v tej postavki zajeti stroški
svetovanja (socialna stiska mladih in otrok). Prireditve in novi programi so se oglaševali v raznih medijih
(lokalna televizija, letaki, brošure). Pri tej postavki je bilo zajetih tudi 1/4 stroškov uprave. To so bili stroški
izdaje časopisa Grajske novice, stroški za prireditve, ki so se izvedla v okviru občinskih prireditev in
prireditev večjega pomena za Sevnico ter stroški uprave (nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev in
računalniške opreme, pisarniški material, tiskarske storitve, poštnina, strošek telefonov, prevozov,
sejnine, storitve drugih organizacij, razni pregledi).

Navezava na projekte v okviru proračunske 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 realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je izpolnila svoje obveznosti do JZ KŠTM Sevnica, katerega ustanoviteljica je (zagotovila je
sredstva za delovanje na področju mladine - mladinski center, skate park in sredstva za plače za
zaposlene na področju mladine).
Občina je zagotovila del proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa na področju mladine.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

14.000 €

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

50.552 €

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

35.000 €

19 IZOBRAŽEVANJE

6.480.675 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja
odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo
občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega
glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

2.053.907 €

Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in
vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v
skladu z normativi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Občina je izpolnila zakonske obveznosti in si prizadeva, da zagotovi optimalne prostorske možnosti za
izvajanje predšolske vzgoje.

19029001 Vrtci

2.053.907 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni
programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, K) nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o zavodih( Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11,
34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU,
40/12-ZUJF),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB, 52/10-odl. US in 58/11
- ZUOPP-1)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in
62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05),
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09,
79/09, 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14),
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/14),
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- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS, št.
73/00, 75/05, 33/08, 126/08,
47/10 in 47/13),
- drugi predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohranjanje
javne mreže vrtcev.
2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul za vrtce ter vključevanje
čim večjega števila otrok v javne vrtce.
3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih ( v sodelovanju s posameznimi izvajalci).
Kazalci:število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
1. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohraniti javno
mrežo vrtcev ter zagotoviti kakovost v izvajanju programov.
2. V sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje na območju občine, zagotoviti optimalno
organiziranost predšolske vzgoje. Ugotoviti možnosti racionalizacije.
3. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter cene
po potrebi pravočasno uskladiti.
4. V primeru ugotovitve večjega vpisa otrok, kot so razpoložljive kapacitete, zagotoviti delovanje novih
oddelkov oziroma drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj je v okviru razpoložljivih proračunskih
sredstev namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev, zagotovila pogoje za opravljanje
predšolske vzgoje, ohranila javno mrežo vrtcev, zagotovila optimalno organiziranost predšolske vzgoje,
uskladila cene programov in skupaj z vrtci spremljala gibanje stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina vsako leto namenja določen znesek proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje vrtcev in s
tem zagotavlja pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine, ohranjanje javne
mreže vrtcev in zagotavljanje kakovosti v izvajanju programov.

19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje

1.937.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV
Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,62/10ZUPJS), smo javnim zavodom, ki izvajajo programe predšolske dejavnosti, zagotavljali sredstva za
pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje
stroškov dela zaposlenih v vrtcih, za stroške materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in
stroške živil za otroke. Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena je
bila oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo ter Zakonom o vrtcih. Sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev
zagotavlja Občina za otroke, katerih starši imajo na njenem območju skupaj z otrokom stalno prebivališče
oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva
za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden
od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Veljavne cene programov v vrtcih na območju občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna za leto
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2015, predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šol. letu 2014/2015, povprečni
odstotek plačila staršev ter ocenjen delež sofinanciranja občine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je redno zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev ter v
sodelovanju z vrtci zagotovila optimalno organiziranost predšolske vzgoje, uskladila cene programov in
spremljala gibanje stroškov.
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo

1.937.736 €
89.065 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREDŠOLSKA VZGOJA
V postavki so zajeta sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za dejavnosti in
naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za izvajanje programov predšolske vzgoje. To so
sredstva za: zagotavljanje stalnega spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe
Zavoda za šolstvo, zagotavljanje specialnega pedagoga - defektologa za potrebe vrtcev v Občini
Sevnica, zaposlitev delavcev nad predpisanimi normativi, sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem oddelku
bolnišnice Brežice, pokrivanje stroškov nadomeščanja delavk na bolniškem dopustu do 30 dni, plačilo
deleža prispevka za zaposlovanje invalidov, delo sindikalnih zaupnikov in za stroške sodnih postopkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrjena sistemizacija za zaposlene nad predpisanimi normativi, pogodba o financiranju dejavnosti,
kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, druga dokazila in sklepi za posamezna plačila.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2015 je Občina redno zagotavljala sredstva za stalnega spremljevalca za otroke s posebnimi
potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo, za specialnega pedagoga - defektologa za potrebe
vrtcev v Občini Sevnica, za sofinanciranje vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice Brežice, za
pokrivanje stroškov nadomeščanja delavk na bolniškem dopustu do 30 dni, za plačilo deleža prispevka za
zaposlovanje invalidov.
402999 Drugi operativni odhodki

873 €

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

88.192 €

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje

27.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Občina je v letu 2015 namenila del proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov
predšolske vzgoje, in sicer:
- Vrtec Krmelj: odprava problematike svetlosti in osvetljenosti;
- Vrtec Šentjanž: napeljava vodovoda v igralnico vrtca;
- Vrtec Blanca: nakup opreme za nov oddelek vrtca;
- Vrtec Ciciban Sevnica: montaža tend v enoti Kekec, vgradnja dodatne črpalke, nakup igral.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED. VZGOJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešna, saj je v okviru razpoložljivih proračunskih
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sredstev namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.
OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE

27.106 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

3.303 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.081 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

20.721 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

3.775.586 €

Opis glavnega programa
Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol,
splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem
izobraževanju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi
ter ustrezna šolska mreža.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in
osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kvalitetno izvajanje programa na
področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

19039001 Osnovno šolstvo

3.730.586 €

Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške,
zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev
(nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11,
34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11. 40/12-ZUJF in 63/13),
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB, 52/10 - Odl. US in
58/11 - ZUOPP).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje šolskega programa.
Kazalci so poraba sredstev po postavkah in primerjava s prejšnjimi leti.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V skladu z razpoložljivimi sredstvi Občina zagotavlja prostorske in materialne pogoje za delovanje javnih
vzgojno - izobraževalnih zavodov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina je v skladu z zakonodajo in razpoložljivimi sredstvi v sredstvi v proračunu zagotovila sredstva za
nemoteno delovanje šolskega programa.

19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike 14.943 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VESELI DECEMBER
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju prireditev za otroke v okviru praznovanj v mesecu decembru,
ki so jih organizirale osnovne šole, vrtci, Društva zveze prijateljev mladine, župnijski uradi in nekatera
druga društva. Izvedena so bila Miklavževanja ter razne prireditve v šolah in vrtcih. Sredstva so bila
porabljena tudi za obdarovanje otrok.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število otrok v vrtcih in šolah. Programi posameznih izvajalcev določenih prireditev in število
udeležencev. Stroški v preteklem letu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2015 so šole, vrtci, društva prijateljev mladine, Župnijski uradi izvedli novoletne programe za
predšolske in šoloobvezne otroke v Občini Sevnica. Otroci so bilo obdarjeni v okviru razpoložljivih
sredstev.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19411 Transferi v osnovne šole

14.943 €
535.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OŠ
Občina je skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja osnovnim šolam
zagotavljala sredstva za pokrivanje stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški ogrevanja, elektrike,
komunalnih storitev in vode); sredstva za pokrivanje drugih materialnih stroškov ter stroškov šolskega
prostora (stroški varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroški raznih storitev dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka, stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in
opreme). Sredstva iz proračuna so se namenila tudi za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru
dodatnih dejavnosti so bila sredstva porabljena za varstvo vozačev, sofinanciranje priprave toplih malic in
kosil za osnovnošolce (del stroškov kuharja), sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in športu
(občinska, regijska, državna) ter učenje angleškega jezika v 3. razredu v obsegu ene ure na teden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter ocene makroekonomskih
gibanj za leto 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje uspešno zasledujemo in šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega
programa.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19412 Študije za investicije na področju šolstva

535.855 €
80.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OŠ TRŽIŠČE
Sredstva so bila namenjena za pridobitev projekta opreme za novo šolo v Tržišču.

PROJEKTANTSKI IN GRADBENI NADZOR ZA ENERGETSKO SANACIJO OŠ MILANA MAJCNA
ŠENTJANŽ
Pri prijavi vloge na razpis je bil opredeljen tudi projektantski in gradbeni nadzor za OŠ Šentjanž, ki spada
med upravičene stroške. Za nadzor je bila sklenjena pogodba v vrednosti 5.734 EUR.
PROJEKTANTSKI IN GRADBENI NADZOR ZA ENERGETSKO SANACIJO OŠ BOŠTANJ
Pri prijavi vloge na razpis je bil opredeljen tudi projektantski in gradbeni nadzor za OŠ Boštanj, ki spada
med upravičene stroške. Vrednost teh stroškov je bila 15.079,20 EUR.
PROJEKTANTSKI IN GRADBENI NADZOR ZA OŠ KRMELJ S TELOVADNICO
Pri prijavi vloge na razpis je bil opredeljen tudi projektantski in gradbeni nadzor za OŠ Krmelj s
telovadnico, ki spada med upravičene stroške. Vrednost teh stroškov je bila 7.197,99 EUR.
PROJEKTANTSKI IN GRADBENI NADZOR ZA PŠ LOKO
Pri prijavi vloge na razpis je bil opredeljen tudi projektantski in gradbeni nadzor za PŠ Loko, ki spada med
upravičene stroške. Vrednost teh stroškov je bila 1.647,00 EUR.
PZI ZA OŠ ŠENTJANŽ
Pri prijavi vloge na razpis je bil pripravljen le grobi popis del, ki ni zadostna osnova za izvedbo javnega
razpisa za izbor izvajalca del. Zato je bilo potrebno pripraviti projekt za izvedbo del, ki je vključeval
natančne popise del, tlorise in ostala dela. Vrednost del je bila 7.541,40 EUR.
PZI ZA OŠ BOŠTANJ
Pri prijavi vloge na razpis je bil pripravljen le grobi popis del, ki ni zadostna osnova za izvedbo javnega
razpisa za izbor izvajalca del. Zato je bilo potrebno pripraviti projekt za izvedbo del, ki je vključeval
natančne popise del, tlorise in ostala dela. Vrednost del je bila 9.787,00 EUR.
PZI ZA OŠ KRMELJ S TELOVADNICO
Pri prijavi vloge na razpis je bil pripravljen le grobi popis del, ki ni zadostna osnova za izvedbo javnega
razpisa za izbor izvajalca del. Zato je bilo potrebno pripraviti projekt za izvedbo del, ki je vključeval
natančne popise del, tlorise in ostala dela. Vrednost del je bila 1.136,40 EUR.
PZI ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO LOKA
Pri prijavi vloge na razpis je bil pripravljen le grobi popis del, ki ni zadostna osnova za izvedbo javnega
razpisa za izbor izvajalca del. Zato je bilo potrebno pripraviti projekt za izvedbo del, ki je vključeval
natančne popise del, tlorise in ostala dela. Vrednost del je bila 2.439,99 EUR.
PGD IN PZI ZA TELOVADNICO PRI OŠ ŠENTJANŽ
Občina Sevnica je v letu 2014 naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo nove telovadnice na podlagi
usklajenega idejnega projekta iz leta 2010. Projektna dokumentacija, ki jo je pripravilo podjetje Sava
projekt d.d., zajema izgradnjo nove telovadnice, ki vključuje tudi prostore za knjižnico. V letu 2015 so bila
planirana sredstva za dokončanje dokumentacije in plačilo v vrednosti 17.101,95 EUR.
INVESTICIJSKI NADZOR ZA TELOVADNICO PRI OŠ ŠENTJANŽ
Občina Sevnica je naročila nadzor nad izvedbo investicije skladno z zakonodajo. Vrednost nadzora je v
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letu 2015 znašala 6.710,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-08-0026 - NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
OB110-12-0036 - ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCENA ŠENTJANŽ
OB110-13-0001- ENERGETSKA SANACIJA OŠ BOŠTANJ
OB110-13-0003 - ENERGETSKA OŠ KRMELJ S TELOVADNICO
OB110-13-0004 - ENERGTSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA
OB110-14-0021 - TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Vsi objekti so bili energetsko sanirani in pričakujejo se prihranki skladno s prijavo na razpis.
OB110-08-0026 NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-12-0036 ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
420801 Investicijski nadzor

5.928 €
5.928 €
13.275 €
5.734 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

7.541 €
24.866 €

420801 Investicijski nadzor

15.079 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0003 ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

9.787 €
8.334 €

420801 Investicijski nadzor

7.198 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-13-0004 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

1.136 €
4.087 €

420801 Investicijski nadzor

1.647 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
OB110-14-0021 TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
420801 Investicijski nadzor

2.440 €
23.812 €
6.710 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

17.102 €

19413 Investicijski transferi šolam

245.849 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina je dolžna v skladu z
zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega programa. Po
predlogih, ki so jih podale posamezne osnovne šole, so se sredstva namenila za nujna investicijska
vzdrževanja oz. večja dela, in sicer:
- Osnovna šola Tržišče: ureditev prezračevanja v kuhinji, sanacija asfalta na igrišču, radiator za ogrevanje
knjižnice in računalniške učilnice;
- Osnovna šola Krmelj: ureditev žlebov in žlebnih kotičkov ter ureditev napušča na strehi stavbe na stari
šoli, nakup namizne lupilnice krompirja, ureditev varnostne razsvetljave v novi šoli, zamenjava strehe,
sanacija strelovoda, strojni in ročni odkop cisterne ter nakup toplotne črpalke;
- Osnovna šola Boštanj: nakup kombija, ureditev atletske steze, nova streha;
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- Osnovna šola Blanca: sanacija tušev in odtočnih cevi, vstavitev grelnega registra v prezračevalni
sistem, nakup dodatne programske opreme računovodskega programa Hermes, preureditev polovice
šolske knjižnice v učilnico, ureditev šolskega vrta;
- Osnovna šola Ane Gale Sevnica: obnova garaže, nakup dodatne programske opreme računovodskega
programa Hermes, nakup igral;
- Osnovna šola Šentjanž: nabava kalorimetrov;
- Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: Načrt strelovodne napeljave in odprava pomanjkljivosti
strelovoda; pridobitev energetske izkaznice za centralno šolo in POŠ Studenec, nakup pomivalnega
stroja, izvedba kondenzacijskega sistema; zamenjava parketa in mehke stenske obloge v spodnji
telovadnici ter beljenje in izdelava golov, racionalizacija merilnih mest, nakup igrala za naravoslovno
igralnico;
- PŠ Studenec: obnova sanitarij za učence in učitelje, ureditev skladišča oljnih cistern (prezračevanje);
- PŠ Loka: obnova vodovodnega in toplotnega sistema.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je bila v letu 2015 uspešna pri doseganju ciljev na področju investicijskega vzdrževanja.
OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
245.849 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

245.849 €
2.853.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZGRADNJA OŠ TRŽIŠČE
Občina Sevnica je v letu 2008 izvedla javni natečaj za izbiro najboljše rešitve za izgradnjo nove šole v
Tržišču. Postopek je v skladu z zakonodajo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Postopek
je bil izveden do konca leta 2008, izbrano pa je bilo podjetje ARHE d.o.o. iz Ljubljane. Z njim je bila
sklenjena pogodba v mesecu marcu in sicer za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). Projekt za
izdelavo gradbenega dovoljenja je bilo izdelano do konca leta 2009, 11.02.2010 pa je bilo izdano
gradbeno dovoljenje. Projekt je bil usklajen tudi s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 2011
je bil objavljen javni razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu v RS in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011. V
mesecu juniju 2011 je bil občini Sevnica posredovan Sklep o izboru investicije nove šole v Tržišču in sicer
bo država sofinancirala investicijo v vrednosti 1,767.933,00 EUR. V letu 2012 je Občinski svet Občine
Sevnica potrdil Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za izgradnjo nove šole v Tržišču. V
začetku leta 2013 je občina s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela dinamiko
financiranja po letih, ki za občino ni ugodna, saj so sredstva porazdeljena na pet let, večji delež
financiranja pa je v zadnjih dveh letih. Občina je v mesecu juniju izvedla razpis za izbor izvajalca del in
pridobila ponudbe, ki pa so bile cenovno previsoke. Zato je občina naročila spremembo projektne
dokumentacije v delu zmanjšanja športnih površin za 400 m2. Po pridobitvi projekta v mesecu marcu
2014, je občina ponovno objavila javni razpis za izbor izvajalca del. Pogodba je bila podpisana v začetku
septembra 2014, sledila je uvedba v delo. V letu 2014 je bila izvedena rušitev šole, izkop gradbene jame
in priprava temeljev.
Občina Sevnica je v letu 2014 odkupila objekt bivše Intime Design v Tržišču in ga uredila za izvajanje
pouka za nižjo stopnjo, ki se je prej izvajal na mestu izgradnje nove šole. Adaptirani so bili prostori za
izvedbo pouka, za izvajanje podaljšanega bivanja, sanitarije in razdelilna kuhinja.
V letu 2015 je Občina nadaljevala z izgradnjo šole. Dela so potekala skladno s terminskim planom. Šola
je bila zgrajena, vgrajena so bila okna, delno fasada, zelena streha, delno kotlovnica, elektro in strojna
dela ter del zunanjih ureditev. Vrednost del v letu 2015 je bila 1,7 mio EUR, plačan je bil tudi nadzor in
projekt za opremo.
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ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž je vključevala naslednje ukrepe:Izdelava toplotno
izolacijske fasade s ploščami mineralne volne debeline 18 cm, menjava dveh oken ter vgradnjo
manjkajočih žaluzij na južni strani objekta, zamenjava in izolacija strehe s strešnimi sendvič paneli
debeline 10 cm in toplotna izolacija temeljev z XPS 12 cm.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne pogoje za
uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje GES, d.o.o, Spodnje Negonje 19b, 3250 Rogaška Slatina. Vrednost
izvedenih del je zanašala 128.882,00 EUR z DDV. Sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada so
znašala 86.447 EUR

ENERGETSKA SANACIJA OŠ BOŠTANJ
Občina Sevnica je v poletnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Boštanj. Pogodba je bila
podpisana s podjetjem Optimum skupina iz Ljubljane. Končna vrednost projekta je znašala 450 tisoč
evrov ter je zajemala ureditev fasade, menjavo strehe ter oken in vrat. S strani evropskega kohezijskega
sklada smo prejeli 185.033,02 EUR.
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE KRMELJ S TELOVADNICO
Občina je že v pomladnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Krmelj. Investicija je zajemala novo
toplotno-izolacijsko fasado, izolacijo in zamenjavo strehe, z novimi so bila zamenjana okna in vrata.
Investicijo je izvedlo podjetje GES, Gradbeništvo, energetika in sanacije iz Rogaške Slatine. Vrednost
pogodbe je znašala 240 tisoč evrov, investicija pa je bila sofinancirana s strani evropskega kohezijskega
sklada, občina je prejela 115.456 EUR.
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE LOKA
Energetska sanacija OŠ Loka je vključevala naslednje ukrepe: Izdelava toplotne izolacije podstrešja s
pohodnimi ploščami mineralne volne debeline 20 cm, menjava stavbnega pohištva (3x vhodna vrata in
vrata na podstrešje), izvedba toplotne in hidro izolacije tal kleti pod prostori učilnic ter sanacija poškodb
na fasadi in napuščih.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne pogoje za
uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje OPTIMUM SKUPINA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 393, 1000
Ljubljana. Vrednost izvedenih del na podlagi medsebojne pogodbe po sistemu fiksnih cen in obračuna po
dejanskih količinah je znašala 44.169,62 EUR z DDV. Sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada
so znašale 35.447 EUR.
DOKONČANJE DEL NA PŠ STUDENEC
Občina Sevnica je v letu 2015 na PŠ Studenec uredila še notranjo kanalizacijo.
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Občina Sevnica je projekt nove telovadnice načrtovala dlje časa. Že v letu 2010 je bil pridobljen idejni
projekt za izgradnjo nove telovadnice, razdeljen v dve fazi in sicer za razširitev telovadnice in umestitev
knjižnice ter drugi del, ki je vezan na zunanje igrišče. Občina je odkupila dodatno zemljišče za razširitev
telovadnice. Telovadnica je v zelo slabem stanju, kar se je pokazalo v poletnih počitnicah, ko je zaradi
velike količine padavin popustil strop in je bilo potrebno hitro ukrepanje. Zato smo še v letu 2014 izvedli
postopek izbora projektanta za pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI. V letu 2015 je bila
pridobljena vsa projektna dokumentacija in izveden postopek za izvajalca del. Podpisana je bila pogodba
z NGD d.o.o. iz Ljubljane. Dela so se začela izvajati v mesecu septembru. Do konca leta 2015 je bila
porušena stara telovadnica in pozidana nova v vrednosti 86.283 EUR.
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Občina Sevnica je v mesecu avgustu podpisala pogodbo z izvajalcem del Zarja Kovis d.o.o. za ureditev
nove kontejnerske kotlovnice pri OŠ Krmelj. Obstoječ kotel na kurilno olje je bil demontiran, v obstoječi
kotlovnici pa se je uredila podpostaja. Urejena je bila nova kontejnerska kotlovnica s kotlom na pelete
moči 200 kw in zalogovnikom pelet (9000 kg). Vrednost del je bila 99.949 EUR.
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INVESTICIJSKI NADZOR
Za izvedbo investicije je bil potreben nadzor nad gradnjo, ki ga je opravilo podjetje IN-Tact d.o.o. iz
Zagorja.
PZI ZA TELOVADNICO ŠENTJANŽ
Za potrebe razpisa je bil pripravljen projekt za izvedbo s vsemi popisi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-08-0026 - NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
OB110-12-0036 - ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCENA ŠENTJANŽ
OB110-13-0001 - ENERGETSKA SANACIJA OŠ BOŠTANJ
OB110-13-0003 - ENERGETSKA OŠ KRMELJ S TELOVADNICO
OB110-13-0004 - ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA
OB110-14-0021 - TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
OB110-14-0043 - KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
OB110-13-0005 - ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC
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
Občina Sevnica je v letu 2015 končala z energetskimi sanacijami šol. Pri tem smo uspeli pridobiti
finančne in energetske prihranke. Tudi udobje počutja je v teh objektih kvalitetnejše.
OB110-08-0026 NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
1.815.910 €
420401 Novogradnje

1.796.590 €

420801 Investicijski nadzor
OB110-12-0036 ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

19.320 €
128.822 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ

128.822 €
436.999 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-13-0003 ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO

436.999 €
239.021 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-13-0004 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

239.021 €
44.170 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-13-0005 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC

44.170 €
2.480 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-14-0021 TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

2.480 €
86.283 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-14-0043 KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

86.283 €
99.950 €
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije

96.290 €

420801 Investicijski nadzor

2.135 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.525 €

19039002 Glasbeno šolstvo

45.000 €

Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške,
zavarovanje, K), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) ,
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št.81/06 -UPB1).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter za
pokrivanje stroškov delavcem po kolektivni pogodbi.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je izpolnila zakonske obveznosti in ohranja ter vzdržuje prostorske in druge pogoje za izvajanje
osnovne glasbene dejavnosti učencev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Vse finančne obveznosti smo v celoti izpolnili in s tem omogočili nemoten potek pouka v Glasbeni šoli
Sevnica.

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE
Glasbeni šoli smo v skladu s standardi in normativi zagotavljali sredstva za stalne (fiksne) materialne
stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); sredstva za pokrivanje drugih
materialnih stroškov (zavarovanje premoženja, tekoče vzdrževanje, varovanje zgradbe, varstvo pri delu,
čistilni pripomočki, idr.); sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres
za prehrano, prevoz na delo) in del splošnih (programskih), materialnih stroškov. Splošni (programski)
materialni stroški se delno pokrivajo tudi iz prispevka staršev. S šolo je bila sklenjena pogodba. Sredstva
smo Glasbeni šoli nakazovali v dvanajstinah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter ocene makroekonomskih
gibanj za leto 2015. Upoštevali smo tudi število zaposlenih v Glasbeni šoli Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je izpolnila zakonske obveznosti tako v obsegu, kot tudi v pravočasnosti zagotavljanja sredstev.

142

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

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja

37.000 €
8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Občina vsako leto nameni del proračunskih sredstev za namen investicijskega vzdrževanja Glasbene
šole Sevnica.
V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela:
- sanacija podov in montaža parketa, povečanje učilnice št. 5, izdelava vhodnih vrat.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je bila pri doseganju ciljev uspešna, saj je v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev namenila
sredstva za investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Sevnica.
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
8.000 €
432300 Investicijski transferi javnim zavodom

1906 Pomoči šolajočim

8.000 €
651.183 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in
doplačilom za šolo v naravi.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Šolski prevozi so bili organizirani za vse učence, ki so do prevoza upravičeni in izvedeni v skladu s
pogodbami s prevozniki. Šole so izvedle poletno šolo v naravi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

651.183 €

Opis podprograma
Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske
prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,
64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D).
143

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,
- zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi vsem udeležencem,
- zagotavljanje dodatnih sredstev za subvencioniranje prehrane učencem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.
- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev udeležencev šole
v naravi v letu 2014- 5. razredi,
- zagotoviti sredstva za subvencioniranje prehrane učencem. Dodatna sredstva za pripravo toplih malic in
kosil za učence.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je učencem 5. razreda 9. letke sofinancirala poletno šolo v naravi in organizirala šolski prevoz za
vse učence, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so bili realizirani racionalno in v okviru razpoložljivih sredstev.

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
651.183 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO
V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06-UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13),
je Občina dolžna zagotavljati brezplačne prevoze učencem, katerih stalno prebivališče je oddaljeno od
šole več kot štiri kilometre. Učencem 1. razreda je dolžna organizirati brezplačne prevoze ne glede na
oddaljenost prebivališča od šole, v ostalih 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. Prevoze otrok v šolo so izvajali: Izletnik Celje d.d. s podizvajalci; Avtošola Prah Toni s.p.,
Novak d.o.o., Avtobusni prevozi Mrgole d.o.o., Patos d.o.o., OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Milana Majcna
Šentjanž, OŠ Krmelj s šolskimi kombiji in hišniki. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom (gre
za otroka s posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v skladu z Uredbo o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot
dohodek.
DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI
Sredstva so bila namenjena za kritje dela materialnih stroškov za poletno šolo v naravi za učence 5.
razreda 9-letke. Subvencija je znašala 98,00 EUR na otroka. Za ta znesek je bil manjši prispevek staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu 5.razreda.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina poskuša z racionalizacijo prevozov zmanjšati stroške, kar nam je v letu 2015 tudi uspelo. Ob
enakem številu linij so se stroški na dan še nekoliko zmanjšali. Cilj je bil presežen, saj vozimo otroke tudi
pod 4km, kar zakon ne zahteva.
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411900 Regresiranje prevozov v šolo
411902 Doplačila za šolo v naravi

20 SOCIALNO VARSTVO

633.935 €
17.248 €
979.683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so
namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno
in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo Občine je zagotoviti socialno varstvo ter
potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in naprej.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

44.160 €

Opis glavnega programa
Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20029001 Drugi programi v pomoč družini
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Povečanje števila rojstev v letu 2015.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

44.160 €

Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica. (UL RS,št.25/09 - uradno
prečiščeno besedilo).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim
družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju
revščine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naš cilj je, da bomo vsaki družini ob rojstvu novorojenčka pomagali z darilnim bonom.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim
družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju
revščine.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Povečanje števila rojstev v letu 2015.

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

44.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NOVOROJENČKI
V letu 2015 je bilo na podlagi prispelih vlog dodeljenih 184 enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka
v vrednosti 240 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiran znesek na novorojenca ter dejansko število upravičencev v letu 2015. Zakonske podlaga je v
Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica. (UL RS, št. 25/09 - uradno
prečiščeno besedilo).
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Število dodeljeni enkratnih denarnih pomoči se je glede na leto 2014 povečalo.
411103 Darilo ob rojstvu otroka

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

44.160 €
935.523 €

Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno
delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim
in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Dolgoročni cilji glavnega programa
V okviru glavnega programa želimo uresničujejo predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo
potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine
uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Z zagotavljanjem sredstev izpolnjujemo zakonske obveznosti in zagotavljamo pogoje za izvajanje
različnih oblik in programov socialnega varstva.

20049002 Socialno varstvo invalidov

152.794 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje
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družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-pop., 41/07-pop., 122/07-Odl. US, 61/10ZSVarPre, 62/10-ZUPJS,
40/11-ZUPJS-A, 40/11-ZSVarPre-A in 57/12),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št.
39/13)
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/2010).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Pravočasno smo izpolnili vse zakonske obveznosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva zagotovljena v proračunu so bila porabljena za financiranje družinskega pomočnika in
financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

20401 Socialni transferi posameznikom

152.794 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŽINSKI POMOČNIK
Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop., 41/07-pop., 122/07-Odl. US,
61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s
težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma
oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Imeti mora isto stalno
prebivališče kot invalidna oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico
do: delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače; sorazmernega dela plačila za
izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega; skladno z določbami 44. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) je družinski pomočnik (do
ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega
zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki
urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje
prispevkov za socialno varnost) obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in
za starševsko varstvo. Postopek uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na Centru za
socialno delo, ki na podlagi mnenja pristojne komisije izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega
pomočnika vlagatelja in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika.
Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu
pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje
občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo
plačilno sposobnostjo. V letu 2015 je bilo 15 družinskih pomočnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število predvidenih upravičencev do družinskega pomočnika v letu 2015. Mesečni strošek na
upravičenca v višini 779,32 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je zagotovila sredstva za financiranje delnega plačila za izgubljeni dohodek v primeru inštituta
družinskega pomočnika. S tem je zagotovila boljše pogoje na področju varstva invalidov.
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411922 Izplačila družinskemu pomočniku

152.794 €

20049003 Socialno varstvo starih

643.587 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči
družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne
centre in centre za pomoč na domu preživninsko varstvo kmetov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu ( Uradni list RS, št. 3/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 ( Uradni list RS, št.
39/06),
- Strategija varstva starejših do leta 2010 -Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (
sprejela Vlada RS 21.9.2006),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 45/2010),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb,
pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99, 67/06),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev ( Uradni list RS, št.
110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS),
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja
posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se
uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu
socialne pravičnosti.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Občina je v skladu z zakonodajo in razpoložljivimi sredstvi v proračunu zagotovila različne oblike pomoči
starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva so bila porabljena za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih
centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

20410 Center za socialno delo Sevnica

40.659 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VODENJE IN KOORDINACIJA STORITVE POMOČ NA DOMU
Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop., 41/07-pop., 122/07-Odl. US,
61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), Občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu.
Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno oskrbo
uporabnikov. Sredstva so bila porabljena za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena
storitve pomoč na domu je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev in potrjena na občinskem svetu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Število zaposlenih za vodenje.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina zasleduje nacionalne cilje glede izvajanja pomoči na domu in vključevanje čim večjega števila
uporabnikov. Zastavljeni cilj je v letu 2015 dosežen in realiziran.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

40.659 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših600.642
€
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH
V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop.,
41/07-pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), je Občina plačala v celoti oziroma
doplačala institucionalno varstvo za občane, ki storitve v zavodih za odrasle, sami oziroma s pomočjo
zavezancev niso mogli plačati v celoti. 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. V letu 2015 je bilo v razne oblike institucionalnega varstva (domovi
za starejše, posebni socialno varstveni zavodi, varstveno delovni centri ter drugi socialno varstveni zavodi
- zavetišča za brezdomce, stanovanjske skupine), nameščenih povprečno 89 občanov.
VZDR. VOZIL ZA POMOČ NA DOMU
Občina Sevnica je imela v letu 2015 v poslovnem najemu eno vozilo, dva pa odkupljena. Vsa tri vozila
ima v upravljanju Center za socialno delo Sevnica, ki opravlja storitev Pomoč družini na domu. Za ta tri
vozila je Občina zagotavljala sredstva za nakup gum za vozila.
ZAVAROVANJE VOZIL ZA POMOČ NA DOMU
Občina Sevnica je imela v letu 2015 v poslovnem najemu eno vozilo in je bila zanj dolžna plačevati
zavarovanje.
REGISTRACIJA ZA VOZILA POMOČ NA DOMU
Občina Sevnica je imela v letu 2015 v poslovnem najemu eno vozilo, dva ima odkupljena in je morala za
vsa tri vozila plačevati registracijo.
POMOČ NA DOMU
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-pop., 41/07pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/11-ZSVarPre-A in 57/12) ena
izmed socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s
katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v
drugi družini ali v drugi organizirani obliki (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Ur. list RS št. 45/10, 28/11, 104/2011 in 111/13).
Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07-pop.,
41/07-pop., 122/07-Odl. US, 61/10-ZSvarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12), organizirano javno službo "Pomoč
na domu", ki jo za območje Občine Sevnica izvaja Center za ki socialno delo Sevnica. Storitev obsega
vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Uporabnikom nudimo gospodinjsko pomoč, pomoč
pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je
oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na
predlog izvajalca določi Občinski svet Občine Sevnica. Skladno z Nacionalnim programom socialnega
varstva, se približujemo ciljem števila uporabnikov pomoči na domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v preteklem letu in povprečno številu
uporabnikov.
Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).
Izračunane so vse postavke (strošek dela, strošek materiala in storitev, stroški amortizacije,...). Tako je
za storitve neposredne socialne oskrbe uporabnikov upoštevanih 11 delavcev - socialnih oskrbovalk na
domu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani. Število uporabnikov storitve Pomoč na domu se je skozi leto povečevalo.
Občina je redno mesečno plačevala stroške v skladu z zakonodajo in pogodbenimi obveznostmi.
402301 Vzdrževanje in popravila vozil

797 €

402304 Pristojbine za registracijo vozil

227 €

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

712 €

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

456.970 €

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

141.935 €

20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

2.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSLOVNI NAJEM AVTOMOBILA ZA POMOČ NA DOMU
Občina je v letu 2015 plačevala sredstva za poslovni najem vozila, in sicer za eno vozilo, katerega ima v
upravljanju Center za socialno delo Sevnica za izvajanje pomoči na domu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V skladu s pogodbo o poslovnem najemu avtomobila, Občina zagotavlja sredstva za plačilo mesečnih
obrokov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Občina je izpolnila svoje obveznosti tako v obsegu kot v pravočasnosti.
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2.287 €
82.192 €

Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št.
39/13),
- Program boja proti revščini in socialni izključenosti ( MDDSZ , leto 2000),
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, štev. 34/84, 26/90 in 2/04-ZZdrl-A),
- Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
100/13).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva
- posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob
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trenutno povečanih stroških.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
S sredstvi namenjenimi za dodeljevanje denarnih pomoči, smo materialno ogroženim skupinam
prebivalstva - posameznikom in družinam pomagali pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali
premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno pomoč so bila zagotovljena v proračunu in
dodeljena upravičencem do subvencionirane najemnine oz. prosilcem za enkratno denarno pomoč.

20411 Socialni transferi

82.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN
Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin zagotavljala
sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je bil upravičen najemnik v
neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti,
namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če je njihov dohodek in
dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka,
povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek
subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ.
Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in
so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski proračun,
vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je med letom v celoti izplačevala
občina, povrnejo iz državnega proračuna.
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 oz. ti teh stroškov niso bili sposobni
poravnati. Pri pokrivanju stroškov pogreba smo si prizadevali, da smo pred plačilom iz Proračuna, poiskali
vse druge zakonske možnosti za plačilo pogreba.
DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI
Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let. Posamezniki
oziroma družine lahko uveljavljajo pravico do dodelitve enkratne denarne pomoči v skladu s Pravilnikom o
dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Ur. list RS, št. 100/13), ki določa
upravičence, vrsto denarnih pomoči, kriterije za določitev višine denarne pomoči in postopek za
uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna. Do enkratne občinske
denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne
materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske. Skladno s Pravilnikom, so bile dodeljene enkratne denarne pomoči vsem prosilcem, ki so
izpolnjevali pogoje za dodelitev enkratne denarne pomoči.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so predvideno število upravičencev do socialnih transferjev. Izračun upošteva strošek v letu
2014 in predvideno število upravičencev v letu 2015.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
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411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

36.886 €

411920 Subvencioniranje stanarin

45.306 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

56.950 €

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči
križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov,
diabetikov, ipd).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07-pop., 41/07-pop., 122/07-Odl. US, 61/10ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/11-ZSVarPre-A in 57/12),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS,
št.39/13).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in
učinkovitost, - spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti
socialno varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov,
- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig
kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov, - zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin
prebivalstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Naši letni izvedbeni cilji se skladajo z dolgoročnimi cilji:
- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in
učinkovitost,
- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno
varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe,
- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje
novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur
prebivalstva.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:
- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,
- večanje kvalitete življenja občanov,
- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so bili realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S sredstvi iz proračuna smo sofinancirali delovanje OZRK in pripomogli k izvajanju njegovih specifičnih
programov, ki jih izvajajo v javnem interesu. To so programi na področju varstva pred naravnimi
nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti.

20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela56.950 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUŠTVA S PODROČJA SOCIALE
Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki delujejo na
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področju zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima sprejet Pravilnik o
kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini
Sevnica. Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna, so bili izbrani na podlagi javnega razpisa.
Na razpis se je prijavilo 54 vlagateljev, od tega je bilo odobrenih 41 vlog.
OORK SEVNICA
Skladno z Zakonom o Rdečem križu je Občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične
programe, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi
nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Tako smo Območni organizaciji
Rdečega križa Sevnica skladno s sprejetim finančnim načrtom in programom dela zagotovili sredstva za
delovanje OZRK ter sofinanciranje določenih nalog in programov (izvajanje nalog na področju
krvodajalstva, usposabljanje članov ekip prve pomoči za civilno zaščito, izvajanje nalog na področju
preventivne in zdravstvene vzgojne dejavnosti, socialne dejavnosti za potrebe prebivalcev). Z Območno
organizacijo Rdečega križa Sevnica je bila podpisana letna pogodba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu sredstev na postavki : Društva s področja sociale- je upoštevana planirana višina sredstev
za sofinanciranje programov in projektov v letu 2015. Pri izračunu sredstev na postavki : OORK Sevnica
-so planirana sredstva za delovanje OZRK Sevnica in za sofinanciranje programov lokalnega pomena.
Sredstva za društva s področja sociale se razdelijo skladno s Pravilnikom o kriterijih in merilih za
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4005
ODDELEK
DEJAVNOSTI

ZA

56.950 €

GOSPODARSKE
431.582 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.940 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1.940 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

06039001 Administracija občinske uprave

1.940 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage

•
•
•
•
•
•
•

Zakon o urejanju trga dela,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
(Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji podprograma so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Letni cilji so doseženi in so podrobneje obrazloženi v okviru proračunske postavke.

06431 OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG

1.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODVETNIŠKE STORITVE
Pri izvajanju javnih naročil in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti vse pogosteje prihaja do specifičnih
težav, za rešitev katerih je pogosto potrebno tudi mnenje odvetniških družb, ki se ukvarjajo s tem
področjem dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Namen ukrepa je uspešnejše reševanje morebitnih vloženih zahtev za revizijske postopke in s tem
hitrejšo izvedbo izbora izvajalca za posamezni projekt.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj ukrepa je dosežen, saj tako uspešnejše rešujemo morebitne vložene zahtevke za revizijske postopke,
vprašanja v okviru javnih naročil in v nadaljevanju hitrejšo izvedbo izbora izvajalca za posamezen projekt.
V letošnjem letu je bilo za navedeni namen porabljenih 1.939,80 EUR.
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1.940 €
3.954 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih
mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nacionalni akcijski program zaposlovanja,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
(Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje in
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih
oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva se želi
postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega
gospodarstva na našem območju.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

3.954 €

Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem
zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se
financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju
kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali
razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj
bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Z izvajanjem aktivnosti
spodbujanja razvoja gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in
konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih
sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

155

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Povečanje zaposljivosti
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti;
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročni cilji glavnega programa so enaki dolgoročnim ciljem podprograma in proračunske postavke.

10039001 Povečanje zaposljivosti

3.954 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove
podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju trga dela,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica,
• Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.

•
•
•
•
•
•

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem
ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz
programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi dvig
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno
brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih.
Izvajali bomo program za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za
odpiranje novih delovnih mest v okviru javnega razpisa. Cilj je preko našega razpisa spodbuditi
delodajalce, da zaposlujejo naše občane ter mlad in perspektiven kader obdržijo v naši občini. Kazalec, ki
bo pokazal uspešnost tega programa je število novih delovnih mest, ki se bodo ustvarila preko tega
razpisa.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih
sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

•
•
•

Dolgoročni cilji so bili doseženi, kajti preko razpisa smo spodbudili delodajalce, da zaposlujejo sevniški
mlad in perspektiven kader in ga tudi obdržijo v naši občini :
Za leto 2015 je bilo v okviru ukrepa Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest razpisanih 15.000,00
EUR, dodeljenih pa 3.953,65 EUR in sicer 1 vlagatelju.
V letu 2014 je bilo 2 vlagateljema za 2 registrirano brezposelni osebi odobrenih 7.891,50 EUR.
V letu 2013 sta se prav tako prijavila le dva upravičenca, ki sta zaposlila 2 registrirano brezposelna
iskalca prve zaposlitve in dobila izplačano 7.837,00 EUR.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z navedenim razpisom smo uspešno spodbudili delodajalca, da je zaposlil mlado brezposelno osebo iz
Občine Sevnica, ki je prvič na trgu dela iskala redno zaposlitev.

10401 Spodbujanje zaposlovanja

3.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Navedena sredstva se razdelijo upravičencem, ki se prijavijo na Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih
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sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Sredstva za subvencioniranje
odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi priglašenih shem državnih pomoči na Ministrstvu
za finance v skladu s pravilom »de minimis«. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev
registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne
izobrazbe.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0299 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in
Sevnici ter v skladu z Zakon o spremljanju državnih pomoči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru ukrepa Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest je bilo v letu 2015 razpisanih 15.000,00
EUR, dodeljenih pa 3.953,65 EUR in sicer 1 vlagatelju. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih stroškov je
znašalo 50 %. Delno se sredstva v sklopu razpisa na tej proračunski postavki niso porabila, zato so se, v
skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2015, prerazporedila na proračunsko postavko
Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

3.954 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

3.954 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

123.395 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj
podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o kmetijstvu,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali,
Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko
obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15),
• Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
• Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8) in
• Zakon o spremljanju državnih pomoči.
•
•
•
•
•

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na
področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva in
1103 Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

102.389 €

Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in
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sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa
razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v
kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in
11029003 Zemljiške operacije.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Dolgoročne cilje postopoma uresničujemo glede na zakonske zmožnosti in razpoložljiva finančna
sredstva. Program je bil v večji meri dosežen. Kmetijstvo v občini ni stagniralo kot v drugih panogah.
Investicije na kmetijah se niso zmanjševale in sicer predvsem zaradi občinskih in državnih spodbud.
Vedno več kmetij se usmerja v ekološko pridelavo, kar bo prispevalo k bolj zdravi pridelavi hrane in pa k
varovanju okolja.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

48.429 €

Opis podprograma
Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o
lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica
za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa
razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v
kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. S selektivnimi razpisnimi pogoji smo
usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov,
izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Program je bil v večjem delu dosežen. Preko javnega razpisa za pospeševanje kmetijstva so bili doseženi
vsi zastavljeni cilji, razen v nekaterih primerih, ko so prijavitelji na razpisu odstopili od sklepa oziroma
pogodbe iz različnih razlogov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije
proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju
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pridelave in predelave hrane. Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva pomaga kmetom s
subvencijami in nepovratnimi sredstvi. 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 mesecu maju 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 nova shema pomoči skupinskih izjem. 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. Na podlagi navedenega pravilnika je bil v juniju 2015
objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja
za leto 2015.

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva

39.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

•
•

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Pri ukrepu Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in predelave
hrane in zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje
razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo ter predelavo ter za urejanje
in zaokroževanje kmetijskih zemljišč in zaščite proti toči.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo v letu 2015 razpisanih 20.000,00 EUR,
prijavilo se je 38 vlagateljev, 5 jih je naknadno odstopilo. 33 vlagateljem je bilo izplačanih 20.482,35 EUR
sredstev s 9,61 % sofinanciranjem in mladim kmetom s 13,46 % sofinanciranjem. Letni izvedbeni cilj je bil
dosežen, saj so bile kmetije posodobljene z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo oziroma opremo za
hleve. Nakupljeno je bilo 36 kosov kmetijske mehanizacije (1 prikolica, 4 obračalniki, 3 trosilci SIP, 1
rotacijska kosa, 3 zgrabljalniki, 8 kosilnic, 2 trosilca gnoja, 4 cisterne, 2 traktorska platoja, 2 pršilnika, 2
tandem prikolici, 1 vršičkar, 2 balirki, 1 vrtavkasta brana) in 3 vlagatelji so kupili opremo za hlev (oprema
in gume za ležišča govedi, oprema za teleta, hlevske gredice, oprema za ureditev napajalnikov).
V okviru ukrepa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je bilo v letu 2015 razpisanih 20.000 EUR, kjer
se je prijavilo 26 vlagateljev, 8 jih je naknadno odstopilo. Sredstva so bila tako odobrena 18 vlagateljem s
35,39 % sofinanciranjem, porabljeno pa je bilo 18.947,05 EUR sredstev. Letni izvedbeni cilj ureditev
kmetijskih zemljišč – izvedba agromelioracijskih del zemljišč je bil dosežen. Agromelioracijska dela so bila
izvedena v skupni površini 20,47 ha, urejenih pa je bilo 3 ha pašnikov.
V letu 2014 je bilo 24. vlagateljem izplačanih 19.917,38 EUR sredstev s 13,88 % sofinanciranjem in
mladim kmetom s 16,66 % sofinanciranjem. Na ukrepu Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih
del kmetijskih zemljišč so bila sredstva odobrena 22 vlagateljem, realizirano pa je bilo 14.288,13 EUR od
skupno 20.000,00 odobrenih sredstev.
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V letu 2013 pa so bila po javnemu razpisu v okviru naložb za primarno proizvodnjo za Posodabljanje
kmetij razdeljena sredstva 32 upravičencem (znesek sofinanciranja 15,68 %) in za Urejanje pašnikov in
izvedbo agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč razdeljena 12 upravičencem (znesek sofinanciranja
50%). Vsem vlagateljem sredstva niso bila izplačana, ker so le-ti odstopili od vloge oziroma niso oddali
zahtevka. Skupaj je bilo realiziranih 42.566,00 EUR od 46.961,00 EUR.
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

39.429 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

39.429 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Pri ukrepu Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev so sredstva
skladno s pravilnikom namenjena prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je pokrivati operativne
stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost
transporta in transportne mreže na odročnih krajih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, saj se s sredstvi
javnega razpisa financirajo stroški prevoza za tiste prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Razpoložljiva sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila v celoti porabljena in dodeljena edinemu prijavitelju.
Cilj je bil v celoti dosežen.
OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
9.000 €
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

9.000 €
53.704 €

Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi),
podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore stanovskemu in
interesnemu povezovanju (društva, zveze).
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Zakon o varstvu okolja,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko
obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa
razvoja podeželja RS. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih
gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti,
ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru
nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in
izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, razvoju dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave
hrane.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj je bil dosežen. Podrobnejši podatki so opisani pri obrazložitvah proračunskih postavk v okviru ocene
uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Z javnimi razpisi smo omogočili uporabnikom občinskih sredstev realizacijo zastavljenih ciljev. Društva so
pomembna gonilna sila v kraju, zato jim je pri njihovem prostovoljnem delu, zato jim je pri njihovem
prostovoljnem delu potrebno pomagati. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah dajejo kmetiji dodano vrednost,
v našem okolju pa so še slabo razvite, zato kmete poskušamo spodbujati k registraciji le-teh. Izvedeni
projekti pa prispevajo k ustvarjanju novih prodajnih kapacitet, ohranjanju delovnih mest na podeželju in
krepitvi pomena kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

11405 Odškodnine v kmetijstvu

3.342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik,
namenjamo dotacijo oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je določil
vrednost odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazumu med lastniki
zemljišč in Občino Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila lastnikom zemljišč primerne
odškodnine, da gospodarijo v skladu z naravovarstvenimi smernicami.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je bil v celoti dosežen, saj že vrsto let uspevamo, da se Cluzijev svišč na Lovrencu ohranja kot
naravni spomenik, kmetje pa gospodarijo z naravovarstvenimi smernicami. Sredstva so bila izplačana
lastnikom kmetijskih zemljišč v mesecu maju v znesku 3.341,57 EUR.
402799 Druge odškodnine in kazni

3.342 €

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva

6.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA
Podpora za delovanje kmetijskih društev so bila sredstva razdeljena na podlagi razpisa, in sicer so
namenjena delovanju kmetijskih društev 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 kvaliteto življenja na podeželju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Cilj ukrepa je ohraniti delovanje kmetijskih društev, katerim preko razpisa namenjamo sredstva za
delovanje.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru ukrepa Delovanje društev je bilo v letu 2015 razpisanih 6.000,00 EUR, s popolnimi vlogami se je
prijavilo 13 vlagateljev, katerim je bilo izplačano 5.989,09 EUR. 13 prijaviteljev (društev) je kot upravičene
stroške za delovanje društva prijavilo: stroške občnega zbora, računovodske storitve, pisarniški material
in poštne storitve, nabava osnovnih sredstev za delovanje (pisarniško pohištvo, računalniška oprema),
članarine, promocijski material. Znesek 124,00 EUR je bil izveden kot plačilo stroškov za delovanje
društev za preteklo leto.
V letu 2014 je bilo 12 društvom izplačanih 5.988 EUR. V letu 2013 pa so bila sredstva razdeljena 12.
društvom, kjer je bilo skupaj realiziranih 5.815 EUR od odobrenih 6.000 EUR.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

11408 Razvoj podeželja

6.113 €
31.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
LAS LEADER
Občina Sevnica je skupaj z občinami Krško, Brežice, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in Radeče,
sofinancirala vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva LEADER ter se tudi vključila v Lokalno
akcijsko skupino Posavje. Lokalna akcijska skupina Posavje 2007 - 2013 je bila ustanovljena 05. junija
2008. Ustanovni zbor članov programskega obdobja 2014 – 2020, v katero so poleg zasebnih in
ekonomskih partnerjev vključeni tudi javni partnerji, je bil 19.10.2015. V Upravni odbor LAS Posavje so
bili izvoljeni naslednji člani: mag. Janja Jordan, predsednica LAS Posavje, Alenka Černelič Krošelj,
Bernardka Zorko, Damjan Ganc, Franc Češnovar, Janja Starc, Maruša Mavsar, Matjaž Šušteršič, Mitja
Udovč, Petra Grajžl, Roman Matjašič, Sabina Žibert in Vlasta Kuzmički.
TRŽNICA SEVNICA
Sredstva se namenjajo za ureditev prostorov Kmečke tržnice v novem delu Sevnice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se namenjajo za ureditev prostorov Kmečke tržnice v novem delu Sevnice.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v znesku 4.229,91 EUR so bila dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne
akcijske skupine s sredstvi »leader«, 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. Cilj je bil dosežen,
saj se naša občina aktivno vključuje v upravljanje preko organov LAS Posavje.
Na Kmečki tržnici v novem delu Sevnice, ki je dobila novo podobo v letu 2014, so bile prodajne stojnice
še dodatno opremljene z dodatnimi pulti, ki so nameščeni pred stojnice, pripravljena je bila dokumentacijo
za ureditev sanitarij, naročena idejna zasnova ureditve razširjenih notranjih prostorov tržnice ter v
notranjosti se je pričela izvedba posameznih del preureditve. Za vse navedeno se je skupaj porabilo
27.334,11 EUR.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

4.230 €
27.334 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav

27.334 €

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju

7.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM
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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 dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja.
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU,
OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT. - DRUŠTVA.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za izobraževanja kmetov in mladih
prevzemnikov kmetij. Sredstva se zagotovijo za: plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za
izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev, uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo
strokovnih ogledov vključujoč z avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno
obliko izobraževanja in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter
predelave in trženja je bilo v letu 2015 razpisanih 6.000,00 EUR, prijavilo se je 11 društev, katerim je bilo
izplačano 5.697,81 EUR, s tem pa sofinancirano 62 % upravičenih stroškov. Letni izvedbeni cilj je
društvom nuditi finančno podporo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj. 15 prijaviteljev je izvedlo 15
strokovnih ekskurzij (teme: predelava in trženje zelišč, predelava in trženje mleka, trženje lokalnih
izdelkov, predelava in trženje lana, predelava mesa, trženje kmetijskih proizvodov, predelava in trženje
izdelkov iz grozdja in vina, trženje in predelava čebeljih produktov, trženje biodinamičnega vina in eko
zelenjavnih zabojčkov, predelava sadja, predelava in prodaja domačih suhomesnatih izdelkov), 4
strokovne oglede (predelava mesa, predelava grozdja in trženje, kmetijsko živilski sejem AGRA) in 2
predavanji (predelava grozdja v mošt in vino, predelava in trženje eko izdelkov). V letu 2014 je bilo 12
društvom izplačano 4.586,23 EUR s 100 % upravičenih izobraževalnih stroškov, ostali upravičeni stroški
pa so bili sofinancirani 36,83 %. V letu 2013 je bilo 11 kmetijskim društvom dodeljenih 6.000,00 EUR,
izplačanih pa 4.457,00 EUR, ker društva niso izvedla vseh prijavljenih aktivnosti.
V okviru ukrepa Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja je bilo v letu 2015 namenjenih
2.000,00 EUR, dejansko izplačano pa 1.987,50 EUR in sicer za konkretni temi: Racionalizacija prireje
krav dojilj in HACCAP v predelavi živil rastlinskega izvora. V letu 2014 je bilo enemu podjetju izplačano
2.000,00 EUR s 100 % sofinanciranjem upravičenih stroškov, prav tako v letu 2013.

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

1.988 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA

1.988 €
5.698 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.698 €

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na
kmetiji
5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
V okviru ukrepa Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji Občina Sevnica, skladno s pravilnikom, sredstva nameni prijaviteljem, ki
163

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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV. - DOP.DEJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V okviru ukrepa je bilo v letu 2015 razpisanih 5.000,00 EUR, prijavili so se 3 vlagatelji, katerim je bilo
izplačano 5.000,00 EUR sredstev s 34,81 % sofinanciranjem investicije. Letni izvedbeni cilj investiranje v
naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih dejavnosti je bil dosežen, saj so
3 prijavitelji izvedli nakup 5 strojev namenjenih izvajanju dopolnilne dejavnosti, in sicer žitni kombajn,
vinifikator, vakuumski pakirni stroj, luščilec koruze in inox tire za hladilnico.
V letu 2014 je bilo 2 vlagateljema izplačano 3.655,75 EUR sredstev, s 37,43 % sofinanciranjem njihove
investicije, 3 vlagatelji pa so odstopili od vloge. V letu 2013 se je na navedeni ukrep prijavil le en vlagatelj
in od razpisanih sredstev 5.000,00 EUR porabil le 1.038,00 EUR.
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.

5.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

5.000 €

11029003 Zemljiške operacije

256 €

Opis podprograma
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•

Zakon o kmetijstvu,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o kmetijskih zemljiščih,
Program razvoja podeželja RS in
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina vsako leto poroča na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
posamezne kmetije komasiranih kmetijskih zemljišč.

izračunu BDV za

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Po izvedbi komasacije in pridobitve evropskih sredstev je potrebno še pet let na Ministrstvo za kmetijstvo
pošiljati Poročilo o doseganju ciljev izvedene komasacije, ki vključuje izračun BDV za posamezne kmetije.
Zastavljeni cilj je bil dosežen, kajti poročanje na Agencijo za kmetijske trge je bilo izvedeno in doseženo
zahtevano stanje BDVja po izvedeni komasaciji.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Po izvedbi komasacije je z letnim spremljanjem stanja BDVja dosežena zahtevana vrednost BDVja
posameznih kmetij.

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč

256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KOMASACIJA ARTO - POROČANJE BDV
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Po izvedbi komasacije in pridobitve evropskih sredstev je potrebno na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vsako leto poslati Poročilo o doseganju ciljev izvedene komasacije, ki vključuje
izračun BDV za posamezne kmetije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina vsako leto poroča na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o
posamezne kmetije komasiranih kmetijskih zemljišč.

izračunu BDV za

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru Javnega razpisa za ukrep 125,
Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, Občina Sevnica v letu
2010 pridobila sredstva za izvedbo komasacije Arškega polja. Za uvedbo komasacije je bilo potrebno
pridobiti 80 % soglasje lastnikov zemljišč od skupne površine, ki bo zaokroževala to območje. V
komasacijski postopek je bilo vključeno 29 lastnikov kmetijskih zemljišč, ki so posedovali 59 parcel na
območju 14 ha. Izvedla so se dela na terenu, ki so zajemala geodetske meritve, analizo in ovrednotenje
zemljišč, izdelavo elaboratov, pripravo načrta novega stanja zemljišč in seznanitev lastnikov z novimi
parcelami ter izgradnje novih poti. Izvedba projekta je trajala 2 leti. V letu 2010 je bilo izvedene 80 %
investicije, v letu 2011 pa še preostalih 20%. Hkrati pa se je po izvedbi komasacije v skladu s projektom
izvedla razgradnja starih poljskih poti, v letu 2012 pa še vzpostavitev novih poljskih poti. Po izvedbi
komasacije in pridobitve evropskih sredstev je potrebno še pet let na Ministrstvo za kmetijstvo vsako leto
poslati Poročilo o doseganju ciljev izvedene komasacije, ki vključuje izračun BDV za posamezne kmetije.
Strošek izdelave poročila je znašal 256 EUR. Zastavljeni cilji so bili doseženi.
402099 Drugi splošni material in storitve

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

256 €
21.006 €

Opis glavnega programa
Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter za varovanje
zdravja živali na občinski ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročne in kratkoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je
Oddelek za gospodarske dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so bili doseženi, vendar ni možno doseči končnega cilja, ker ni vse odvisno od Občine ampak tudi od
drugih inštitucij, predvsem pa od ljudi oziroma odnosa do živali. Ta proces izboljšanja odnosa do živali bo
še trajal, vendar upamo, da ga bo uspelo dvigniti na zavidljivo raven in s tem tudi zmanjšati stroške za
zapuščene živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

21.006 €

Opis podprograma
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti žival.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina na podlagi zakonskih obveznosti zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v
zavetišču.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilji so bili doseženi:

• V letu 2015 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 125 živali (psov in mačk)iz
občine Sevnica: od tega je bilo oddanih novemu lastniku 22 psov in 26 mačk, evtanazirana psa zaradi
bolezni sta bila 2, evtanaziranih psov po 30. dnevu ni bilo, 11 psov in 1 mačko so vrnili znanemu lastniku,
evtanaziranih mačk zaradi bolezni oz. poškodbe je bilo 21, zapuščenih muc po 30. dnevu ni bilo
evtanaziranih, poginilo je 10 mačk (predvsem mladiči) in 1 pes in 31 mačk so vrnili v naravo.

• V letu 2014 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 146 živali (psov in mačk) iz

občine Sevnica: od tega je bilo oddanih novemu lastniku 23 psov in 47 mačk, evtanazirana psa zaradi
bolezni sta bila 2 ( bolezni oz. poškodbe),
evtanaziranih psov po 30. dnevu ni bilo, 5 psov in 1 mačko
so vrnili znanemu lastniku, evtanaziranih mačk zaradi bolezni oz. poškodbe je bilo 29, zapuščenih muc po
30. dnevu ni bilo evtanaziranih, poginilo je 14 mačk (predvsem mladiči) in 1 pes in 20 mačk so vrnili v
naravo.

• V letu 2013 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 108 živali (psov in mačk).
Od tega je bilo oddanih novemu lastniku 14 psov in 42 mačk. Evtanaziranih je bilo 7 psov (bolezni oz.
poškodbe, deložacija 1 kom), evtanaziranih psov po 30. dnevu ni bilo, 10 psov so vrnili znanim
lastnikom, evtanaziranih mačk zaradi bolezni oz. poškodbe je bilo 18 kom, zapuščenih muc po 30. dnevu
ni bilo evtanaziranih, 11 mačk, predvsem mladičev, je poginilo, 4 mačke so vrnili v naravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Dejstvo pa je, da se število zapuščenih mačk še vedno povečuje ne
zmanjšuje. Posledično se tudi tako povečujejo stroški. Ukrep sterilizacije lastniških mačk je potrebno
izvajati na daljše časovno obdobje, da bodo videni rezultati.

11406 Zapuščene živali

21.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI
Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih
živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi najem boksa in
oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zavetišče je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje
kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Občina Sevnica je zagotovila najemnino za 2,5 boksa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za mesečno najemnino boksov in oskrbo zapuščenih živali v
azilu.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Za najem boksov in oskrbe za zapuščene živali je bil za ta namen izbran izvajalec, ki je na podlagi
razpisa pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč in za navedeni namen dobil izplačano
16.331,13 EUR. Ker je v zadnjih dveh letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je
občina tudi v letu 2015 v sodelovanju s sevniško veterinarsko postajo odločila za preventivni ukrep, in
sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri
zmanjševanju števila zapuščenih živali. Cena sterilizacije je znašala 67,50 EUR, od navedenega zneska
je Občina Sevnica sofinancirala 25 EUR, Veterinarska postaja Sevnica 13 EUR, soudeležba lastnika pa
je znašala 29,50 EUR. Glede na lansko toplo zimo je bilo že nekaj muck v pojavi. Vse te sterilizirane
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muce so bile potencialne matere novih mačjih mladičev, ki bi v lokalni skupnosti pomenile prostoživeče
muce ali bile premeščene v zavetišče. Velika populacija prostoživečih muc pomeni tudi veliko možnost
prenosa najrazličnejših nalezljivih bolezni tako znotraj mačje populacije kot med ljudmi. Akcija je v
strokovnem smislu bila zelo dobro izvedena in bila pozitivno sprejeta pri lastnikih živali. V letošnjem letu
je bilo s pomočjo sofinanciranja Občine Sevnica steriliziranih 187 lastniških mačk in zanje plačanih
4.674,59 EUR.
402999 Drugi operativni odhodki

21.006 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
36.699 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in
oskrbe s toplotno energijo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
OPN Občine Sevnica, Energetski zakon.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kabliran daljnovod arškega polja.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
36.699 €
Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za
izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Kabliran daljnovod arškega polja.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kabliran daljnovod arškega polja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilj je bil dosežen, saj je daljnovod, ki je bil napeljan preko območja arškega polja, kabliran.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

36.699 €

Opis podprograma
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih
virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
OPN Občine Sevnica, Energetski zakon.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preko navedenega območja arškega polja je napeljan daljnovod, ki ga je potrebno kablirati, kajti navedeni
daljnovod predstavlja velike težave pri uporabi namakalnega sistema.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Preko navedenega območja arškega polja je napeljan daljnovod, ki ga je potrebno kablirati, kajti navedeni
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daljnovod predstavlja velike težave pri uporabi namakalnega sistema.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj je bil dosežen, saj je daljnovod, ki je bil napeljan preko območja arškega polja, kabliran.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilj je bil dosežen, saj je daljnovod, ki je bil napeljan preko območja arškega polja, kabliran.

12401 Študije na področju obnovljivih virov energije

36.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KABLIRANJE ARŠKO POLJE
Na parcelah arškega polja, ki so bile vključene v komasacijo, se je v letu 2014 izgradil Namakalni sistem
Blanca, katerega investitor je bil Sadjarstvo Blanca, partner v projektu pa Občina Sevnica. Vodni vir za
namakanje je reka Sava, kjer so bili v okviru investicije izgradnje hidroelektrarne Arto - Blanca že bili
izvedeni objekti, ki omogočajo odvzem vode za namakanje kmetijskih površin. Namakalni sistem Blanca
je bil izgrajen na površini 85 ha. Na parcelah arškega polja, kjer je bila izvedena komasacija in narejen
namakalni sistem, je bil preko polja napeljan 20 kV (kilovoltov) daljnovod v dolžini cca 980 m, ki ga je bilo
potrebno kablirati, kajti pri uporabi namakalnega sistema le-ta predstavlja velike ovire.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0011 KABLIRANJE ARŠKO POLJE
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
Cilj je bil dosežen, saj je daljnovod, ki je bil napeljan preko območja arškega polja, kabliran. Elektro Celje
je kril dobavo materiala za izvedbo in položitev 20 kV kablovoda in izvedbo elektro montažnih del
(polaganje kabla, postavitev končnega bet. droga z opremoK), vse ostale stroške pa je krila Občina (od
pridobitve projektne dokumentacije, služnosti, gradbenega dovoljenja, rušitev starega daljnovoda,
gradbeno montažna dela in stroške geodetskega posnetka). Strošek občine je tako znašal 36.698,57
EUR.
OB110-14-0011 KABLIRANJE ARŠKO POLJE
36.699 €
420401 Novogradnje

27.762 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

8.937 €

INFRASTRUKTURA

IN

14.936 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati
življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
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1302 Cestni promet in infrastruktura

14.936 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati
življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je prepeljati vedno več potnikov z lokalnim prevozom, zmanjšati število prometnih
nesreč in materialne škode ter prispevati k zmanjšanju Co2. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem
podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilj je bil dosežen in je enak kot pri podprogramu in proračunski postavki.

13029003 Urejanje cestnega prometa

14.936 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati
življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna izvedbena cilja sta spremljati in analizirati število prepeljanih potnikov z lokalnim prevozom.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročni cilj je dosežen, kajti prevoz se izvaja že od leta 2008 dalje.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Navedeni prevoz se vrši brezplačno in je pomemben predvsem za starejšo populacijo. Prevoz ni in tudi
nikoli ne bo rentabilen oziroma ekonomsko učinkovit.

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET

14.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica.
Prevoz se vrši s kombijem, tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka, razen
praznikov. Za izvajanje prevoza izberemo najcenejšega izvajalca prevoza v skladu z Navodili o ravnanju
naročnika v postopkih naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V letu 2015 se je lokalni prevoz na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica izvajal, zanj pa je bilo porabljenih
14.935,80 EUR. V povprečju se na posamezno vožnjo prepeljejo 2 - 3 potniki.
402399 Drugi prevozni in transportni stroški

14 GOSPODARSTVO

14.936 €
231.226 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
(Ur. l. RS 23/15) in
• Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
•
•
•
•
•

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V letu 2015 smo preko javnega razpisa izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z
dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, z zagotavljanjem sredstev
za garancijsko shemo Posavja in Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo
prijav in paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina
zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov ter
po sprejetju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2014-2020 nadaljevali z
izvajanjem projektov iz navedenega programa.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

104.674 €

Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem
območju.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v izdelavo
promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih
priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi. Dolgoročne cilje pospeševanje gospodarskega razvoja
že več let uspešno dosegamo z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v okviru letnega občinskega javnega razpisa za malo gospodarstvo v okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev. Spodbudno je, da višina investicij ni padla.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

104.674 €

Opis podprograma
Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov
skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za
kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Zakonske in druge pravne podlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
Zakon o spremljanju državnih pomoči,
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
(Ur. l. RS 23/15),
Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb in
Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati
gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem
območju.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvajanjem programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z zagotavljanjem
sredstev za Garancijsko shemo Posavja in Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za
pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je
občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih
zavodov ter po sprejetju Regionalnega razvojnega programa regije Posavje z izvajanjem projektov iz
navedenega programa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Dolgoročne cilje pospeševanje gospodarskega razvoja že več let uspešno izvajamo z dodeljevanjem
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru letnih javnih razpisov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Občina Sevnica na področju razvoja gospodarstva pomaga podjetnikom s subvencijami in nepovratnimi
sredstvi. Vsako leto je, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v občini Sevnica, objavljen razpis. Višino razpoložljivih sredstev določi občinski svet
z Odlokom o proračunu.

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju

67.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
V okviru slovenskega tedna gozdov je bila v maju na sevniškem gradu izvedena prireditev, kjer je bil
171

predstavljen zaključek projekta "Za posavski gozd in les". Dogodek smo popestrili z uveljavljenim
skladateljem in izvajalcem lastne glasbe Ladom Jakšo, kjer se je predstavil s svojim opusom v fotografiji
in glasbi dreves.

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči,
priglašene Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z namenom
sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih. Sredstva so
namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica.

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za
finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih
vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega
podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa.

PODJETNIŠKI INKUBATOR
V pravilnik je bil v letu 2015 dan nov ukrep Subvencioniranje najemnin start up podjetij, ki so mlajša kot tri
leta in so mikro ali majhna podjetja organizirana kot d.o.o. ali poslujejo kot samostojni podjetniki z vsaj
enim zaposlenim. Upravičeni stroški so bili stroški najemnin poslovnih prostorov proizvodne dejavnosti ter
stroški najemnin pisarniških prostorov v inkubatorju v Občini Sevnica v času od 1.3.2014 do 18.5.2015, ki
jih je mora prijavitelj dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu. Obratovalni stroški niso bili
upravičen strošek.

ZA POSAVSKI GOZD IN LES
Občina Sevnica je kot pobudnik v letu 2014 podpisala pogodbo z Gozdarskim inštitutom Slovenije o
izdelavi načrta oziroma strokovnih podlag za projekt Gozd-les na območju regije Posavje, ki ga v
prihajajoči finančni perspektivi načrtujejo izvesti vse občine v sodelovanju z gospodarstvom. Na terenu se
je temeljito analiziralo stanje in potencial gozdov v Posavju, na temelju teh analiz pa je sledila opredelitev
usmeritev, predlogov in pobud, kako z nadaljnjimi koraki v čim večji meri doseči cilje, zapisane v pismu o
nameri, ki so ga predhodno podpisali posavski župani za okrepitev gozdno-lesne predelovalne industrije
Posavje in uvrstili projekt v Regionalni razvojni program Posavje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ,
OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.,
OB110-09-0059 - PODJETNIŠKI INKUBATOR IN
OB110-13-0096 - ZA POSAVSKI GOZD IN LES.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva.
Razpis se izvaja že od leta 2003 dalje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, ki zajema zakonske
spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za dodeljevanje državnih pomoči. Vsako leto prispe
na razpis več vlog, kar kaže na to, da so ta ukrep majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro
stimulacijo za nadaljnji razvoj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
V marcu 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. Sredstva za subvencioniranje pospeševanja promocije podjetij se dodeljujejo na podlagi
priglasitve na Ministrstvo za finance v skladu s pravilom »de minimis« in na podlagi javnega razpisa, na
katerega so se vlagatelji v letošnjem letu lahko prijavili do 18. maja 2015. Upravičeni stroški ukrepa so
nastajali v času pred prijavo in sicer od 1.3.2014 do 18.5.2015, tako da je morala biti aktivnost ob sami
prijavi tudi že zaključena in plačana.
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
v okviru ukrepa Promocija izdelkov in storitev na sejmih je bilo v letu 2015 razpisanih 15.000,00 EUR,
dodeljenih pa 10.344,88 EUR in sicer 5. vlagateljem. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih stroškov je
znašalo 50 %. Delno se sredstva v sklopu razpisa na tej proračunski postavki niso porabila, zato so se
glede na preostanek prerazporedila, v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2015, na
proračunsko postavko Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. Cilj je bil dosežen, saj se
je pet prijaviteljev udeležilo 10 sejmov (7 v Sloveniji - MOS 2014 Celje, Frizerska prireditev Spring hair
show Portorož in Frizerski festival v Cankarjevem domu, Sejem Poroka v Celju, Slovenski festival vin in
kulinarike, Ljubljanska vinska pot predstavlja Posavje, Salon VinDel Maribor in 3 v tujini - sejmi HOGA
2015 (Nemčija), INTERNORGA 2015 (Nemčija), I SALONI 2015 (Italija). Sredstva v višini 15.000,00 EUR
so bila v letu 2014 v celoti dodeljena 7 vlagateljem s 40,42 % sofinanciranjem upravičenih stroškov. V letu
2013 pa so bila sredstva v višini 15.000,00 EUR razdeljena petim prijaviteljem z 42% sofinanciranjem
upravičenih stroškov.
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ
V okviru ukrepa Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij je bilo v letu 2015 razpisanih
43.000,00 EUR, dodeljenih pa 55.140,25 EUR 14. vlagateljem. V skladu z Odlokom o proračunu Občine
Sevnica za leto 2015 smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko prerazporedili sredstva iz
ukrepov Promocije izdelkov in storitev na sejmih in Naložb v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij, da smo lahko tudi pri tem ukrepu dodelili maximalen procent sofinanciranja, ki je glede na
upravičene prijavljene stroške znašal 25 %. Cilj je bil dosežen, saj je 14 prijaviteljev izvedlo nakup 23
naprav (inox posoda za mešanje barv, vibracijski nabijalec, kamionski hidravlični nakladalnik HIAB,
tovorno vozilo - mešalec za beton, turistični avtobus, prenosno ozvočenje, parnokonvekcijski aparat za
obdelavo živil, oprema za orodjarno (tlačna kabina za peskanje, filtrirni sistem, garnitura za orodje z
vozičkom), pralno-sušilni stroj, parni stroj za čiščenje tal, dve odsesovalni napravi, snežni plug,
gospodarsko vozilo Transporter, aparatura za izvajanje roženične topografije in wavefront aberometrije,
večbarvni produkcijski aparat Konica Minolta, etiketirna tehtnica, vitla, visokotlačni čistilec, konzolno
dvigalo) in 2 programski opremi (Datalab in program za delovanje tlačne kabine za peskanje). V letu 2014
je bilo 21 vlagateljem izplačanih 42.108,50 EUR z 8,82 % sofinanciranjem upravičenih stroškov. V letu
2013 je bilo dvajsetim prijaviteljem dodeljenih 42.163 EUR s 12,50% sofinanciranjem.
PODJETNIŠKI INKUBATOR
V okviru ukrepa Subvencioniranje najemnin start up podjetij je bilo v letu 2015 razpisanih 5.000,00 EUR,
sredstva pa niso bila razdeljena.
ZA POSAVSKI GOZD IN LES
V letu 2015 je Gozdarski inštitut Slovenije dokončno izvedel vse aktivnosti in je v juliju dobil tudi poplačan
preostali neplačan znesek 2.000,00 EUR do pogodbene vrednosti 20.000,00 EUR z DDV. V okviru
slovenskega tedna gozdov je bila v maju na sevniškem gradu izvedena prireditev, kjer je bil predstavljen
zaključek projekta "Za posavski gozd in les". Strošek izvedbe navedenega dogodka je znašal 300 EUR.
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402999 Drugi operativni odhodki
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

300 €
10.345 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

10.345 €
55.140 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES

55.140 €
2.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

14406 Delovanje RRA

2.000 €
36.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RRA - DELOVANJE
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni
zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki se sofinancira iz proračunskih
sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu
2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica
na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob Sotli in Radeče. Občina Sevnica Regionalni razvojni agenciji
Posavje namenja iz občinskega proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Sredstva v
znesku 36.889,00 EUR so bila na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za
sofinanciranje naslednjih programov in nalog:
pripravo, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih
projektov v regiji,
pripravo dogovorov za razvoj regije,
izvajanje regijskih projektov (Garancijska shema Posavje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava - Krka bike),
Posavska štipendijska shema),
sodelovanje in podporo pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri
oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
informiranje, svetovanje in pomoč pri pripravi regionalnih projektov (CLLD),
koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni
potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Svet regije / Razvojni svet regije),
administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz
regionalnega razvojnega programa,
pripravo in izvajanje regionalnih projektov, ki so v javnem interesu in so opredeljeni v letnem programu
zavoda za leto 2015 (Delovanje LAS Posavje, Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah)...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Regionalno razvojno agencijo Posavja so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni
zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se sofinancira iz proračunskih
sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu
2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica
na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob Sotli in Radeče.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Sredstva v znesku 36.889,00 EUR so bila na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno
usmerjena za sofinanciranje s pogodbo zapisanih programov in nalog.
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413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

36.889 €
126.552 €

Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje
turizma.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki
je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v izdelavo
promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih
priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
S različnimi promocijskimi aktivnostmi na področju turizma postopoma uresničujemo glavni cilj povečanje
prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

126.552 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev
ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev,
delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in
investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče
vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
KŠTM Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in
turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja,
ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično
vpliv na splošno gospodarsko rast.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s
tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih strani, s sofinanciranjem
turističnih prireditev in stroškov nastopov na sejmih ter drugih promocijskih predstavitvah doma in v tujini.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki
je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Spodbujanje razvoja raznih aktivnosti na področju turizma, ki ob naravnih in kulturnih danostih našega
območja omogoča dobre priložnosti za razvoj te dejavnosti. Zaradi še vedno slabše prepoznavnosti
našega območja so bila sredstva usmerjena v razne promocijske aktivnosti in razvijanje novih turističnih
produktov v sodelovanju s turističnimi subjekti javnega in zasebnega sektorja. V skladu z zastavljenimi
cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih
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materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in
stroškov nastopov na sejmih ter drugih promocijskih predstavitvah doma in v tujini.

14420 Turizem

126.552 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM TELEFONU
Obiskovalci znamenitosti občine Sevnica že od leta 2010 na inovativen način pridobivajo v okviru
Mobilnega turističnega vodnika osnovne informacije o znamenitostih, ki jih obiščejo, in sicer so table
postavljene na petih mestih na Ajdovskem gradcu (041 184-818, 441#), Gradu Sevnica (041 184-818,
451#), v starem mestnem jedru Sevnice (041 184-818, 471#) ter v dveh vaseh, ki sta bili v prejšnjih letih
imenovani za najlepši hribovski vasi v Sloveniji, in sicer na Razborju pod Lisco (041 184-818, 461#) in v
Leskovcu nad Šentjanžem (041 184-818, 481#). Sistem omogoča spremljanje pogostosti uporabe tega
sistema.
POSAVSKA ŠPAJZA
V okviru zaključka projekta Posavska špajza je bilo potrebo pripraviti pri zaključnem poročanju še CBA
analizo projekta in na vso opremo nalepiti nalepke evropske unije.
PRAVILNIK - TURIZEM
Izvajalcem turističnih prireditev so bila tudi v letu 2015 dodeljena sredstva na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, ki je bil objavljen skladno s Pravilnikom o vrednotenju
in sofinanciranju turističnih prireditev v občini Sevnica. Upravičenci so pravne osebe oziroma društva,
združenja in zveze, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v
občini Sevnica, organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica in krajevne skupnosti v
Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega
obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja in celotne občine.
Vlagatelji so se na razpis lahko prijavili do 13. aprila 2015.
TURIZEM JZ KŠTM
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in nastopa v
pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa je Občina Sevnica.
Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in za opravljanje interesnih
dejavnosti za mladino. Uprava zavoda je sestavljena iz petih organizacijskih enot in ima 12 zaposlenih.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo: iz proračunskih sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga in storitev
na trgu, z najemninami, s prispevki donatorjev, iz državnih in mednarodnih javnih razpisov, iz drugih virov
na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Njihove dejavnosti so:
spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev na vseh področjih,
sodelovanje z društvi, občino, zvezami, posamezniki, sorodnimi zavodi, ministrstvom, idr.,
upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine,
informiranje, promoviranje, razvoj,
izobraževanje,
priprava strokovnih gradiv,
strokovna, tehnična, administrativna opravila...
Objekti v upravljanju službe za turizem:
Sejem Sevnica in kmečka tržnica,
Turistično informacijska pisarna Sevnica,
Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke, obiskuje
sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,K).

176

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.
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.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina je planirani prihodek iz najemnine in dodatna proračunska sredstva, ki jih je del zagotovila s
sklepom o prerazporeditvi, namenila investicijskemu vzdrževanju Tončkovega doma na Lisci. V objektu
so se na novo uredile sanitarije v kleti ter zamenjala stara dotrajana okna v pritličju in kleti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike
spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih
oseb, ki delujejo v javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je oblikovanje novih,
tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične
ponudbe. Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje
politike spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz.
pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Analize kažejo, da je turistična ponudba občine Sevnica in
celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. Na našem območju obstajajo
številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno s pomočjo turističnih pisarn in turističnih
delavcev povezati turistične ponudnike in akterje na področju turizma ter skupaj s turističnimi potenciali
oblikovati ponudbo, ki bo tržno prepoznavna in konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi
potencialnim turistom.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
TURISTIČNE INFORMACIJE NA MOBILNEM TELEFONU
Sistem omogoča spremljanje pogostosti uporabe tega sistema. V letu 2015 je bilo za ta del namenjenih
1.244,40 EUR.
POSAVSKA ŠPAJZA
V okviru zaključka projekta Posavska špajza je bilo potrebo pripraviti pri zaključnem poročanju še CBA
analizo projekta in na vso opremo nalepiti nalepke evropske unije, za kar smo skupno porabili 1.156,56
EUR.
PRAVILNIK - TURIZEM
Cilj razpisa je bil dosežen, saj so bila sredstva odobrena 18. društvom za izvedbo 35 prireditev in
izplačana v višini 12.937,66 EUR na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi od razpisanih 13.000,00 EUR.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelji najpogosteje prijavijo so stroški promocije, stroški priprave prireditvenih
prostorov, nakup materiala, najem opreme (stojnice, šotori, ozvočenje), stroški nagrad in spominkov,
prijav prireditevKV letu 2014 so bila sredstva odobrena v znesku 12.775,00 EUR 20 vlagateljem za 32
prireditev, od tega pa je bilo izplačanih 12.478,22 EUR. V letu 2013 pa je bilo 20 prijaviteljem za izvedbo
33 prireditev odobrenih 12.775,00 EUR.
TURIZEM JZ KŠTM
Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti (v nadaljevanju: KŠTM) je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del
sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota za plače v znesku 60.413,00 EUR in za dejavnost v
znesku 32.000,00 EUR predstavlja torej del sredstev za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne
dejavnosti.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
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V objektu so se na novo uredile sanitarije v kleti ter zamenjala stara dotrajana okna v pritličju in kleti v
znesku 18.800,48 EUR.
402999 Drugi operativni odhodki

2.401 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

12.938 €

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

60.413 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

32.000 €
18.800 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18.800 €

19 IZOBRAŽEVANJE

19.433 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja
odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
V občini obstaja problem pomanjkanja določenih strokovnih kadrov, ki jih je težko pridobiti. To velja
predvsem za kadre tehničnih usmeritev, in sicer s poklicno, srednješolsko kot tudi z univerzitetno
izobrazbo. In prav ta problem poskušamo reševati z razpisovanjem štipendij preko Posavske štipendijske
sheme, tako, da si lahko podjetja že vnaprej zagotovijo kadre, ki jih nujno potrebujejo, dijaki in študentje
pa si zagotovijo, da imajo po končanem šolanju zaposlitev. Namen javnega razpisa za štipendiranje
bodočih prevzemnikov kmetij je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske
proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1906 Pomoči šolajočim.

1906 Pomoči šolajočim

19.433 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov. Zastavljeni cilji se
bodo merili s številom podeljenih štipendij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069003 Štipendije
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Proračunska uporabnika znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilj zagotavljanja enakih pogojev učencem za šolanje je s štipendiranjem dosežen, ravno tako pa tudi
izobraževanje kadra z izobrazbo, ki jo potrebujejo delodajalci v domačem okolju.

19069003 Štipendije

19.433 €

Opis podprograma
Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem in Pravilnik o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo bo število podeljenih štipendij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Merilo bo število podeljenih štipendij.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
V okviru Posavske štipendijske sheme je bila štipendija podeljena:

• RAZPIS 2005 - podeljeno 7 štipendij (5 podjetij - 5 študentov, 2 štipendista v tujini s področja kulture)
• RAZPIS 2006 - podeljeno 9 štipendij (5 podjetij - 5 študentov, 1 dijak, 3 štipendista v tujini s področja
kulture)

• RAZPIS 2007 - podeljeno 18 štipendij (8 podjetij- 16 dijakov, študentov, 2 štipendiji s področja kulture),

•
•
•
•
•

interes izkazalo 12 podjetij
RAZPIS 2008 - podeljeno 27 štipendij (8 podjetij, dve štipendiji s področja kulture, interes izkazalo 9
podjetij za 57 štipendij
RAZPIS 2009 - podeljeno 31 štipendij (9 podjetij: - 2 štipendiji s področja kulture, interes izkazalo 13
delodajalcev za 38. novih štipendij in 27. starih štipendij
RAZPIS 2010 - podeljenih 26 štipendij (9 podjetij, v razpisu v letu 2010 za šolsko leto 2010/2011 je
interes za štipendiranje dijakov in študentov izkazalo 5 sevniških podjetij in podalo prijavo za 24 štipendij,
od tega pa je navedenih 5 podjetij, dobilo 12 štipendistov, 2 s področja kulture
RAZPIS 2011 - podeljeno 29 štipendij (10 podjetij, dve štipendiji s področja kulture v tujini)
RAZPIS 2012 - podeljeno 30 štipendij (dve s področja kulture v tujini)
RAZPIS 2013 - podeljeno 23 štipendij (dve s področja kulture v tujini)
RAZPIS 2014 - podeljeno 10 štipendij (ena s področja kulture v tujini)
RAZPIS 2015 - podeljene 4 štipendije s področja kulture v tujini

•
•
•
•

V okviru kmetijskih štipendij je bila štipendija podeljena:
v šolskem letu 2015/2016 6 štipendistom
v šolskem letu 2014/2015 9 štipendistom
v šolskem letu 2013/2014 6 štipendistom
v šolskem letu 2012/2013 8 štipendistom

•
•
•

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
V bodoče bodo v okviru Posavske štipendijske sheme občine financirale le nadarjene dijake in študente s
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področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Preko kmetijskih štipendij pa spodbujamo mlade, da postanejo
prevzemniki kmetij.

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA

19.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila v letu 2014 javni razpis za sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom za šolsko/študijsko
leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju razvojne regije Posavje oziroma območju
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče ali Sevnica. V skladu s spremembo
Zakona o štipendiranju sredstva, ki jih zagotavlja RRA Posavje (Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega socialnega sklada) znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije,
vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico zagotavljajo delodajalci
v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene med delodajalcem in
RRA Posavje.
Dosedanjim štipendistom Posavske štipendijske sheme, ki v šolskem letu 2014/2015 nadaljujejo
izobraževanje na istem izobraževalnem programu, se ni bilo potrebno ponovno prijaviti, temveč se
zaključi njihovo štipendiranje v šolskem letu 2014/2015 po prejšnjih pravilih sofinanciranja kadrovskih
štipendij, kjer je soudeležba sofinanciranja zainteresiranih podjetij (30%), Javnega sklada RS za razvoj
kadrov (50%) in občine (20%). Poleg kadrovskih štipendij, pri katerih sodelujejo podjetja, namenjamo
posebno pozornost nadarjenim s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V bodoče bodo v okviru
Posavske štipendijske sheme občine financirale le nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se
izobražujejo v tujini.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Ukrep Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij predstavlja finančno pomoč pri izobraževanju rednih
dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in
delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj
in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Programi v sklopu te postavke so namenjeni pospeševanju lokalnega razvoja malega gospodarstva, kar
je v okviru hitrejše gospodarske rasti ena izmed ključnih prioritet Strategije razvoja Slovenije. Posavska
štipendijska shema se izvaja že več let zapored s sredstvi iz Javnega sklada RS za štipendiranje in
razvoj kadrov, s sredstvi občin v katerih ima podjetje sedež in s sredstvi podjetij, ki so vključena v
štipendijsko shemo. Štipendije so dodeljujejo na podlagi izkazanih kadrovskih potreb, ki ustrezajo
deficitarnosti ali razvojni perspektivnosti posavskih gospodarskih in negospodarskih subjektov. Podjetja
se zavežejo, da bodo zaposlili izbrane štipendiste po končanem študijo vsaj za toliko časa kot so
prejemali štipendijo, kar zelo pozitivno vliva na vračanje kadrov po končanem študiju v domači kraj.
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo
mladim prevzemnikom kmetij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA
V letu 2015 se je porabljen znesek nanašal na zaključitev štipendiranja v šolskem letu 2014/2015 po
prejšnjih pravilih sofinanciranja kadrovskih štipendij, kjer je soudeležba sofinanciranja zainteresiranih
podjetij (30%), Javnega sklada RS za razvoj kadrov (50%) in občine (20%). V šolskem letu 2014/2015 je
bilo 9 štipendistov, katere so štipendirali podjetja Armat d.o.o. Šentjanž, Energetika Bojan Rugelj s.p.,
Mehanična popravila Stegenšek Alojz s.p., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. in Instalacije Udovč, Milan
Udovč s.p.. Poleg kadrovskih štipendij, pri katerih sodelujejo podjetja, namenjamo posebno pozornost
nadarjenim s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. V šolskem letu 2014/2015 je bila odobrena
štipendija štipendistu s področja kulture, ki se izobražuje v tujini. V letu 2015 je bilo za štipendije
Posavske štipendijske sheme namenjenih 5.681,88 EUR.
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V bodoče bodo v okviru Posavske štipendijske sheme občine financirale le nadarjene dijake in študente s
področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.
KMETIJSKE ŠTIPENDIJE
Za šolsko leto 2015/2016 je prispelo šest prijav, ki so bile formalno popolne in vsebinsko ustrezne. Od
tega so 3 vključeni v srednješolske programe (2 srednje strokovno izobraževanje, program kmetijsko
podjetniški tehnik in 1 srednje poklicno izobraževanje - program gospodar na podeželju), 1 v višjo
strokovno šolo - program upravljanje podeželja in krajine, 1 v univerzitetni študij, program zootehnika ter
1 magistrski študijski program živilstvo. Vsi prijavitelji prejemajo štipendije v mesečnem znesku 170,00 €,
kar letno znaša 2.040,00 € za posameznega študenta oz. dijaka.
411799 Druge štipendije

5000 KS BLANCA
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

19.433 €

60.011 €
9.767 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

9.767 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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06039001 Administracija občinske uprave

9.344 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

60001 Administracija - KS Blanca

6.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
S postavke so bila porabljena sredstva za plačilo nagrade predsednika KS in administrativnega delavca.
SEJNINE
S postavke so bila porabljena planirana sredstva za izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.382 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

690 €

60002 Pisarniški material - KS Blanca

142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
S postavke so bila porabljena planirana sredstva za papir, kartuše ter drugi material za pisarniška
opravila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

142 €

60003 Stroški prevozov-KS Blanca

155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PREVOZNI STROŠKI IN GORIVO
S proračunske postavke so bila sredstva porabljena za nabavo goriv za potrebe kosilnice za košnjo trave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca

155 €
1.915 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Tako kot pretekla leta KS Blanca upravlja z objektom Kulturni dom in prostori KS,GD in KD za katere so
porabljena sredstva za plačilo električno energijo.
ODVOZ ODPADKOV
Sredstva so porabljena za plačilo odvoza odpadkov izpred objektov. Za odvoz odpadkov skrbi Komunala
Sevnica.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so porabljena za plačilo prispevkov in vodarino objekta KS Komunali Sevnica.
TELEFON
Sredstva so porabljena za plačilo stroškov 1 stacionarnega in 1 mobilnega telefona.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

1.386 €
88 €

402204 Odvoz smeti

111 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

331 €

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca

1.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov, ki nastanejo ob krajevnem prazniku, pogostitve sveta KS
ob zaključku leta.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Planirana so sredstva so se porabila za plačilo stroškov storitev za plačilni promet preko UJP-a.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva so se porabila za dimnikarske storitve, material in čistila, ki jih potrebuje komunalni delavec in
druge manjše stroške, ki jih na začetku leta ni mogoče predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402009 Izdatki za reprezentanco
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402999 Drugi operativni odhodki

629 €
9€
422 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
423 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.
Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg
izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo
ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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60007 Upravljanje z premoženjem

423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INV. VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA
Sredstva so se porabila za manjša vzdrževalna dela in nakup termostatske ure.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0066 - NAKUP RAČUNALNIKA,
OB110-08-0030 - INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTA KS BLANCA.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA

423 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

423 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

45.210 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

45.210 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Krajevna skupnost Blanca.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

9.256 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca

9.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDR. JAVNIH POVRŠIN
Planirana so sredstva so se porabila za vzdrževanje dvorišča pri KD Blanca 24, vežice in vodnih zajetjih
ter zelenic pri teh.
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so se porabila plačilu izvajalcem za izvajanje zimske službe in tekočega vzdrževanja JP.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9.256 €
35.954 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
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o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

13002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca

35.954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo za ureditev bankin, sanacija z asfaltacijo JP 872961
Blanca – Suho, sanacijo usada na JP 872921 – Krajna Brda, sanacijo usada na JP 872902 – Kladje,
sanacijo plazu na JP 873031 Priklance, delna sanacija plazu Tomažev hrib ter delna sanacija usada
ceste JP 873071 Čanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0067 - ASFALTACIJA JP
OB110-07-0136 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM
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 uspešno realizirani.
OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM

14.454 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP

14.454 €
21.500 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

21.500 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
3.694 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in
načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh
občanov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora,
ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo
po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in
podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v
primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno
podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

3.694 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Blanca.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.694 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca

3.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S postavke porabljena sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča
Rožno - Sv.Kancijan (električna energija, odvoz odpadkov in nagrobnih sveč) ter stroškov tekočega
vzdrževanja mrliške vežice.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

394 €

402204 Odvoz smeti

845 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.455 €
1.340 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

1.340 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

18039003 Ljubiteljska kultura

1.340 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca

1.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Na postavki planirana sredstva so bila porabljena za namen sofinanciranje društvenih aktivnosti v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in neprofitnih
organizacij.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5001 KS BOŠTANJ

1.340 €
223.088 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

21.415 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

21.415 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

21.415 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
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občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60011 Pisarniški material-KS Boštanj

2.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Pisarniški material je namenjen nabavi kuvert, papirja, materiala za vezavo gradiva za seje sveta in
drugega pisarniškega materiala za potrebe opravljanja administrativnih del na krajevni skupnosti.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva čistilnega materiala in storitve so namenjena nakupu čistil in drugega potrošnega materiala za
čiščenje prostorov krajevne skupnosti.
STROŠKI POGOSTITEV IN REPREZENTANCE
Stroški pogostitev in reprezentance so namenjeni za gostinske storitve in nabavi napitkov ob kulturnih
prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve vključuje redno vzdrževanje računalniške opreme in fotokopirnega stroja,
plačilo sveč, aranžmajev, tisk vabil na prireditve in napovednika dogodkov, izdelava plakatov, voščilnic ob
koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0088 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60012 Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj

242 €
17 €
1.031 €
794 €
1.811 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA
Izdatki za službena potovanja so namenjena povračilu potnih stroškov predstavnikom krajevne skupnosti
(terenski ogledi, udeležba na sestankih). Predmetni stroške smo prenehali izplačevati v juniju 2015.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402402 Stroški prevoza v državi

1.811 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj

2.706 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so porabljena za plačilo stroškov električne energije za pisarno krajevne
skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek električne energije se poravna na podlagi
izdanega računa PGD Boštanj v višini 80% celotne vrednosti letnega odjema električne energije v
gasilskem domu.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva za porabo kuriv in stroški ogrevanja so bila porabljena za plačilo stroška ogrevanja za pisarno
krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek ogrevanja se poravna na podlagi
izdanega računa PGD Boštanj v višini 40% celotne vrednosti nabavljenega kurilnega olja za ogrevanje
gasilskega doma Boštanj.
TELEFON
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe delovanja
krajevne skupnosti ter naročnine za internetne storitve.
POŠTNINA
Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev za potrebe delovanja krajevne skupnosti, sveta
krajevne skupnosti in komisij.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

795 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

663 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

677 €

402206 Poštnina in kurirske storitve

571 €

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj

14.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVO ZA DELOVNE NAPRAVE, VOZILA
Sredstva so se porabila za gorivo za delovne naprave, ki se uporabljajo za vzdrževanje cestne
infrastrukture in zelenih površin (košnja brežin ob cestah, zelenih površin, obrez drevja, itd).

193

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva so bila porabljena za plačilo negotovinskega poslovanja za račun odprt pri Upravi za javna
plačila.
PLAČILA PO POGODBAH O DELU
Sredstva so bila izplačana na podlagi pogodb o delu, ki se nanašajo na izplačilo opravljenega dela za
potrebe krajevne skupnosti in nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles,
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
AVTORSKI HONORAR
Sredstva so se izplačala urejevalcu spletne strani krajevne skupnosti Boštanj.
STORITVE ODVETNIKOV IN NOTARJEV
Sredstva so bila porabljena za plačilo delo notarja zaradi stroškov overitev in drugih stroškov za ureditev
zemljiško knjižnega stanja zemljišč.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva so bila porabljena za servisiranje gasilnih aparatov, manjša popravila in nakup rezervnih delov
za delovne naprave ter druge manjše stroške, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

120 €

402901 Plačila avtorskih honorarjev

370 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

11.762 €

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

94 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

60 €

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

2.408 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

103.723 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

103.723 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

21.523 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj

21.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo materiala za manjša vzdrževalna dela in popravila na
objektih cestne infrastrukture (obnova ograj na mostovih, obnova avtobusnih postajališč, itd).
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TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN POVRŠIN
Sredstva na postavki so bila porabljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest na področju krajevne
skupnosti, ki vključuje redno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, popravilo muld in brežin, udarnih
jam, ureditev odvodnjavanja, obsek drevja ter gramoziranje in redno vzdrževanje javnih površin.
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva za zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture se bila uporabljena plačilu izvajalcem zimske
službe po pogodbi za sezono 2014/2015.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

21.523 €
82.200 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj

82.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JP V KS BOŠTANJ
Za gradnjo ter investicijsko vzdrževanje cest in gradnjo cest je bilo porabljeno 82.200,37 EUR-ov in sicer
za: sanacijo cestišča na relaciji Križišče – Pekel, dodatno pa še poasfaltiran 300 metrski odsek. Na Okiču
je bil asfaltno urejen odsek Okič – Vavtar v dolžini cca 350 metrov. V mesecu novembru pa je bil urejen
še odsek javne poti Log – Orle v dolžini cca 100 metrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0041 - JP V KS BOŠTANJ
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ

82.200 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

82.200 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
65.662 €

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

65.662 €

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:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.
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16039001 Oskrba z vodo

53.429 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema bo zagotovljena nemotena javna oskrba s pitno vodo na
območju občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj

53.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so porabljena za pisarniški material, ki je namenjen nabavi kuvert in papirja za potrebe izdajanja
mesečnih računov za vodarino gospodarskim subjektom.
RAČUNALNIŠKE STORITVE (EPPS)
Sredstva za računalniške storitve EPPS so bila porabljena pripravi in tiskanju mesečnih položnic za
vodarino fizičnim osebam.
TELEFONSKI STROŠKI
Sredstva za telefon so porabljena za kritje stroškov za potrebe krmiljenja vodovodnega sistema preko
GPRS.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva za električno energijo so bila porabljena za kritje stroškov elektrike za delovanje črpalk na
vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.
POŠTNINA
Sredstva za poštnino so porabljena za kritje stroškov za mesečno pošiljanje položnic fizičnim osebam in
gospodarskim subjektom.
ANALIZA VODE
Sredstva za analizo vode so bila porabljena za kritje stroškov mesečnih analiz vzorcev pitne vode na
mikrobiologijo in kemijo skladno s HACCP sistemom. Analizo vzorcev pitne vode za notranji nadzor
vodovodnega sistema izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA
Sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema so bila porabljena za pokritje mesečnega nadzora
vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca in predsednika vodovodnega odbora,
popravilu okvar na sistemu, nabavi natrijeva hipoklorita, redno čiščenje vodohranov in ostale storitve za
nemoteno delovanje vodovodnega sistema.
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VODNO POVRAČILO - TAKSA
Plačilo vodnega povračila se nanaša na količino načrpane vode iz vrtine B-2 in B-4. Plačilo se izvede
polletno Komunali Sevnica na podlagi izdanega računa. Višina sredstev je ocenjena na podlagi
predvidene porabe vode in pretekle realizacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0004 OBNOVA VODOVODNE POVEZAVE JABLANICA-BREZOVEC
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

11.291 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 Poštnina in kurirske storitve
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

354 €
1.926 €
29.825 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

1.374 €

402999 Drugi operativni odhodki

6.806 €

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki1.852 €

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

12.234 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16072 Urejanje pokopališč

12.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
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Sredstva električne energije so bila porabljena za kritje stroškov za porabo električne energije v mrliški
vežici Boštanj in na pokopališču Boštanj.
STROŠKI PORABE VODE IN ODVOZ SMETI IZ POKOPALIŠČ BOŠTANJ, LOG, KOMPOLJE
Sredstva porabe vode in odvoza smeti iz pokopališč Boštanj, Log in Kompolje so bila porabljena za odvoz
odpadkov iz pokopališč Boštanj, Log in Kompolje. Odvoz odpadnih nagrobnih sveč in ostalih odpadkov iz
pokopališč vrši Komunala Sevnica.
POŠTNINA
Sredstva za poštnino so se porabila za kritju poštnih stroškov za letno pošiljanje položnic najemnikom
grobov za pokopališče Boštanj in Kompolje.
GORIVO ZA DELOVNE NAPRAVE
V sklopu tekočega vzdrževanja pokopališč smo poravnali stroške porabe goriv za delovne naprave
(košnja trave, rezanje žive meje, škropljenje pleveli).
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA BOŠTANJ
Tekoče vzdrževanje pokopališča zajema peskanje, obrez cipres, cvetlična zasaditev na zelenem delu na
parkirišču pokopališča in pri mrliški vežici, nakup škropiv za zatiranje plevela, itd.
TEKOČE VZDRŽEVANJE MV BOŠTANJ
Tekoče vzdrževanje mrliške vežice zajema nujna vzdrževalna dela, nakup drobnega inventarja,
servisiranje gasilnih aparatov.
RAČUNALNIŠKE STORITVE (EPPS)
Sredstva za računalniške storitve EPPS so bila porabljena pripravi in tiskanju položnic za letni najem
groba in vzdrževanje pokopališča najemnikom grobov.
OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ
Sredstva so bila porabljena za investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih Boštanj in sicer ureditev
prostora za pokop ter nabavo ozvočenja za potrebe pokopališča Log.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0089 - OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 Odvoz smeti
402206 Poštnina in kurirske storitve

1.552 €
44 €
3.929 €
113 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

4.560 €

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

130 €
1.905 €
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420299 Nakup druge opreme in napeljav
420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

905 €
1.000 €
32.288 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

32.288 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Boštanj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

30.957 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
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zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev ( Uradni list RS št. 110/08,
32/09)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju
kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97,
39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
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 dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj

30.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so namenjena spodbujanju delovanja neprofitnih društev, organizacij
in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti. Sofinanciranje je potekalo v skladu s sprejetimi merili o
sofinanciranju programov društev. Višino sredstev glede na pripravljen letni program društva predlaga
Komisija za kulturo in društvene dejavnosti, ki jo nato potrdi svet krajevne skupnosti. Sredstva so bila
porabljena tudi za pomoč pri izvedbi programov OŠ Boštanj in miklavževanja Župniji Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

30.957 €
1.331 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju
kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj

1.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV
Sredstva so bila porabljena za nabavo materiala za tekoče vzdrževanje v večnamenskih domovih v
krajevni skupnosti Boštanj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5002 KS KRMELJ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.331 €

32.612 €
15.645 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

15.645 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06069002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

15.645 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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60020 Administracija -KS Krmelj

2.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE - TAJNIŠKE
Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala ( papir, kartuše za tiskalnik, registratorje,
kuverte, znamke in pošte storitve) za potrebe opravljanja korespondence v krajevni skupnosti.
ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala za potrebe čiščenja prostorov KS, dvorane v
Kulturnem domu in poslovilne vežice v Gabrijelah.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov pogostitve ob krajevnem prazniku, ob praznovanju 1.
maja in drugih raznih prireditvah, izdelava plakatov in vabil ob prireditvah, voščilnic, nakup žalnih
aranžmajev in cvetličnih aranžmajev ob prireditvah, obdarovanje članov sveta ob zaključku leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve
402001 Čistilni material in storitve

343 €
23 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.719 €

60021 Stroški prevozov-KS Krmelj

1.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA
Sredstva so bila porabljena na nakup kurilnega olja za potrebe ogrevanja stavbe KS, dvorane v
Kulturnem domu, knjižnice ter nabavo goriva za prevoz in delovne naprave, ki jih uporablja javni delavec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.981 €

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj

3.325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije za stavbo - pisarno KS in Kulturni dom Svoboda.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vodarine v stavbi KS in Kulturnega doma Svoboda in
knjižnice.
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TELEFON
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov mobilnega telefona in plačilo internetnih storitev.
STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem kraja in sicer za košnjo zelenih
površin, cvetlično zasaditev, obrezovanje grmovnic in drevja, škropljenje proti pleveli in maziva za
delovne naprave, ter novoletna okrasitev kraja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

1.652 €

402203 Voda in komunalne storitve

388 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

724 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

561 €

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj

8.253 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so bila porabljena za nagrado 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 plačila predsednici po podjemni pogodbi za opravljanje korespondence po sklepu
sveta KS Krmelj.
SEJNINE
Sredstva so bila porabljena za plačilo sejnin članom sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih
skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
PLAČILO STRORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, so stroški plačila Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo porabljena sredstva za servisiranje gasilnih aparatov v Kulturnem
domu Svoboda, pisarni KS in mrliški vežici Gabrijele ter plačilo stroškov Terci za upravljanje stavbe
Krmelj 88.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje predstavljajo poravnane stroške dimnikarskih storitev
in letni servis kurilne naprave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

294 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah

6.854 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

966 €

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

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

10 €
130 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN
6.648 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

6.648 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6.648 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj

6.648 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so porabljena za plačila izvajalcem za tekoče vzdrževanje cest in zimsko službo (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 predstavljajo izvedena plačila za stroške 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

6.648 €

IN

STANOVANJSKO
5.223 €

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
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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

5.223 €

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. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.223 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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16020 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj

5.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Sredstva so bila porabljena za izvedbo opornih zidov na pokopališču v Gabrijelah. Na mrliški vežici
Gabrijele se je izvedla manjša sanacija WC-jev.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov tekočega vzdrževanja
škropivo proti plevelu, košnja trave).

pokopališča (posip peska,

ELEKTRIČNA ENERGIJA
Električna energija predstavlja plačilo stroška porabe električne energije v mrliški vežici v Gabrijelah.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Voda in komunalne storitve so stroški vodarine v mrliški vežici v Gabrijelah.
ODVOZ ODPADKOV
Odvoz odpadkov predstavlja poravnane stroške odvoza odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališča
Gabrijele in drugih odpadkov iz pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

358 €

402203 Voda in komunalne storitve

586 €

402204 Odvoz smeti

1.872 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ

217 €
2.190 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.190 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.096 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
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mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

4.383 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

1.790 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj

1.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva s proračunska postavka so bila namenjena pomoči neprofitnim organizacijam - društvom za
njihovo delovanje na podlagi pripravljenih programov in prošenj za dotacijo. Odobrena sredstva so
potrjena s sklepom na seji sveta KS Krmelj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

1.790 €
2.593 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj

2.593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVEST. VZRŽ. DOM SVOBODE KRMELJ
Sredstva so bila porabljena za nabavo šanka z mini kuhinjo v prostorih bivše kolonije ter zaves. Prostori
so tudi prebeljeni.
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KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v knjižnici Krmelj in prostorih krajevne skupnosti. V
prostorih knjižnice se je nabavil termostat

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0158 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ,
OB110-08-0046 - 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 uspešno realizirani.
OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ

2.494 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

2.494 €
99 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

99 €
713 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18059001 Programi športa

713 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter sofinanciranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega
programa športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

713 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela v športnem parku Krmelj (športni objekti,
garderobni prostori in
garaže za spravilo delovnih strojev). V letu 2015 smo igrišče opremili s tablami za košarko.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0074 - UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
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 uspešno realizirani.
OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

713 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

713 €

5003 KS LOKA

115.401 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

24.323 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

24.323 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

24.323 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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60030 Pisarniški material-KS Loka

3.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Pisarniški material in storitve zajema plačane stroške za pisarniški material (nabava kuvert, papirja,
kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala) ter plačilo poštnih storitev.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve zajema plačilo stroškov za pogostitve ob otvoritvah, ob zaključku leta,
obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih starostnikov ob njihovih jubilejih,
žalni aranžmaji ter druge splošne izdatke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve
402009 Izdatki za reprezentanco
402099 Drugi splošni material in storitve

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka

1.545 €
665 €
1.218 €
10.592 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
V postavki so zajeti poravnani stroški za porabo električne energije v prostorih KS, za večnamenske
prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu
ODVOZ ODPADKOV
Odvoz odpadkov zajema plačane stroške odvoza odpadnih odpadkov iz pisarne krajevne skupnosti.
TELEFON
Sredstva so porabljena za stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni telefon, plačilo internetnih
storitev in prispevka za priključitev na širokopasovno omrežje.
DRUGE STORITVE KOMUNIK. IN KOMUNALE - UREJANJE KRAJA
Sredstva so porabljena za plačilo urejanja javnih površin v lasti KS, cvetlično zasaditev na trgu v Loki,
Bregu, Razborju in Šentjurju, košnja zelenih površin, obrez drevja in grmovnic, nakup škropiv za zatiranje
plevela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402200 Električna energija

4.105 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

156 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

853 €

402299 Druge storitve komunikacij in komunale

5.478 €

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka

10.302 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNI POGODBI
Postavka predstavlja izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles,
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. Postavka
predstavlja tudi plačane stroške za opravljanje pisarniških del za potrebe poslovanja krajevne skupnosti.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev zajema strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki zajemajo plačilo stroškov za ogrevanja prostorov krajevne skupnosti in druge
operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče
predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

9.546 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

14 €

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

743 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

50.046 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
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1302 Cestni promet in infrastruktura

50.046 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029004 Cestna razsvetljava. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa Krajevna skupnost
Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

23.424 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka

23.424 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja plačilo izvajalcem zimske službe za stroške pri pluženju, posipanju in čiščenju cest
na področju KS v zimskem času, čiščenje javnih površin in parkirišč, čiščenje pločnikov ter druga tekoča
vzdrževalna dela na javnih poteh, ki zajemajo sanacijo udarnih jam na asfaltnih površinah, gramoziranje
makadamskih poti, obrez drevja, ureditev bankin, čiščenje propustov in muld.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

23.424 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

26.622 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13030 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka

26.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UREJANJE JAVNIH POTI V KS
V postavki so zajeta plačila za sanacijo ceste Pleš, sanacija plazu na Plešu, sanacija plazu na cesti
Kačič, asfaltacija ceste Šantej, sanacija ceste Cvibovšek, sanacija ceste Jelša in sanacija ceste Pipan –
Jurkošek.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-10-0037 - UREJANJE JAVNIH POTI V 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 uspešno realizirani.
OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS

26.622 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

26.622 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
32.008 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
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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

32.008 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039001 Oskrba z vodo

16.234 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema bo zagotovljena nemotena javna oskrba s pitno vodo na
območju občine Sevnica.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka

16.234 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja plačane stroške porabljene električne energije za potrebe delovanja črpališč na
vodovodnem sistemu Loka, Račica in Čelovnik.
TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJA KS LOKA
Postavka predstavlja plačilo tekočih stroškov pri obstoječih vodovodnih sistemih, ki zajema plačilo
stroškov po pogodbi o upravljanju javnega vodovoda sklenjeno z JP Komunala št.1-2007, odprava napak
na črpališčih in vodovodnem omrežju, redno letno čiščenje vodohranov, zamenjava vodomerov, nabava
klora, plačilo vodnega povračila Komunali Sevnica, ki se obračuna na podlagi načrpane vode ter druge
stroške v zvezi z vzdrževanjem vodovodov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

628 €
15.606 €
15.774 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka

15.774 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja plačane stroške električne energije v mrliških vežicah v Loki, Šentjurju in na
Razborju.
VODA IN KOM. STORITVE
Postavka predstavlja plačane stroške porabe vode na pokopališčih v Loki, Šentjurju in na Razborju.
ODVOZ ODPADKOV
Postavka predstavlja plačane stroške odvoza odpadnih nagrobnih sveč in ostalih odpadkov iz pokopališč
v Loki, Šentjurju in na Razborju.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Postavka predstavlja plačane stroške pri vzdrževanju pokopališč Breg, Loka in Razbor. Stroški zajemajo
ureditev poti - posip s peskom, košnjo zelenic, obrezovanje žive meje, zatiranje plevela, cvetlično
zasaditev korit pred mrliškimi vežicami, nujna vzdrževalna dela v mrliških vežicah in nakup drobnega
inventarja.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA
Na pokopališču v Loki je bila izvedena ograja, postavljena so nova betonska korita, na mrliški vežici
Razbor je bila izvedena menjava kritine in žlebov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA
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 uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

1.368 €
17 €

402204 Odvoz smeti

1.972 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA

3.102 €
9.315 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

9.315 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

9.024 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
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smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

2.800 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

2.800 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
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jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim
organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz.
organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja izplačilo dotacij pri sofinanciranju programov kulturnih, športnih in drugih društev na
področju krajevne skupnosti za njihovo delovanje, nakazilo dotacije Osnovni šoli Loka za pomoč pri
decembrskem obdarovanju otrok. Odobrena sredstva so predhodno potrjena na seji sveta KS Loka.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.800 €
6.224 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.
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18059001 Programi športa

6.224 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09, 100/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18031 Šport in prostočasne aktivnosti

6.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2015 smo uredili igrišče za odbojko na mivki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0015 IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI
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 uspešno realizirani.
OB110-15-0015 IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI

6.224 €

420401 Novogradnje

6.224 €

5004 KS PRIMOŽ
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.759 €
5.496 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

5.496 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

5.496 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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60040 Administracija - KS Primož

212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so namenjena za potrebe obdaritve otrok in nakupu darilnih bonov. V sklopu te postavke so
plačani tudi stroški plačilnega prometa preko UJP-a.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402099 Drugi splošni material in storitve

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož

212 €
3.936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Navedeni strošek predstavlja plačilo za porabljeno električno energijo v stavbi KS Primož.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
S te postavke smo plačali stroške vodarine za pitnik, ki je postavljen na igrišču.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60042 Drugi operativni odhodki-KS Primož

3.911 €
25 €
1.348 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Sredstva s postavke smo porabili za plačilo nadomestila za stavbno zemljišče, montažo vodomerja na
igrišču in izdelavo ter montažo oglaševalnih kozolčkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

1.348 €

INFRASTRUKTURA

IN
3.944 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

3.944 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

3.344 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož

3.344 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽA
Sredstva smo porabili za izvajanje zimske službe v KS Primož (pluženje in posipavanje JP).
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

3.344 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

600 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
UREJANJE JAVNIH POTI
Sredstva so bila porabljena za redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti. V sklopu
rednega vzdrževanja se izvaja košnja brežin, urejanja bankin, obrez drevja, sanacija udarnih jam na
asfaltnih površinah in gramoziranje makadamskih odsekov cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0353 - UREJANJE JAVNIH POTI
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI

600 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

600 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.319 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

900 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.
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18039003 Ljubiteljska kultura

900 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Transferi neprofitnim organizacijam so bili namenjeni dotacijam društev na podlagi njihovih letnih
programov. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Primož.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

900 €
4.419 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
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rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18059001 Programi športa

4.419 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 94/05, 51/09)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Leni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter sofinanciranje
investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega
programa športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov

4.419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva so se porabila za postavitev stebrov za ograditev in razsvetljavo igrišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0068 - ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

232

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 uspešno realizirani.
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

4.419 €

420401 Novogradnje

4.419 €

5005 KS SEVNICA

191.352 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

9.433 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

9.433 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

9.433 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60050 Administracija -KS Sevnica

5.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrade predsednici za vodenje KS skladno s Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
SEJNINE
Sredstva so bila izplačana za sejnine članom sveta KS določene in potrjene s strani občinskega sveta ter
sprejete s sklepom Krajevne skupnosti Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

4.025 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

1.522 €

60051 Pisarniški material - KS Sevnica

1.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega materiala za delo KS.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so bila porabljena za izdatke osvežilnih napitkov za stranke, seje KS, priložnostne gostinske
storitve ter nabavo knjig Monografija občine Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

108 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.589 €

60054 Energija in komunalne storitve-KS Sevnica

1.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine za potrebe poslovnih
prostorov v NHM 24.
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov ogrevanja poslovnih prostorov v NHM 24.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, kanalščine in odpadne vode za potrebe poslovnih prostorov
v NHM 24.
ODVOZ SMETI
Sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza odpadkov iz poslovnih prostorov KS v NHM 24.
TELEFON, TELEFAX, ELEKTRONSKA POŠTA
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov mobilnega telefona.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

248 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

365 €

402203 Voda in komunalne storitve

109 €

402204 Odvoz smeti

114 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

349 €

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica

1.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČ. STORITEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev organizacijam za plačilni promet
odprtega pri Upravi za javna plačila.

za vodenje računa

TERCA - REZ. SKLAD - KS SEVNICA
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov in rezervnega sklada Terci kot upravljavcu stanovanj in
garaž v NHM. Obsega plačilo poslovnega prostora v NHM 24 in dveh garaž.
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DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva so bila namenjena za razna manjše stroške, ki jih v začetku leta nismo mogli predvideti
(izdelava reklamnega panoja, nabava majic).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

382 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

10 €

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

613 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

174.267 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

174.267 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
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programa je Krajevna skupnost Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

67.116 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica

67.116 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja makadamskih in ostalih javnih poti
(stroški in prevoz gramoza). V največ primerih so krajani sami z navoženim gramozom uredili javne poti. ,
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev strokovnih del na področju investicij in vzdrževanja javnih
površin v KS Sevnica.
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev pluženja in posipavanja na javnih poteh v krajevni skupnosti
za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

67.116 €
107.151 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13051 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica

107.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JP KANTUŽAR - BREČKO
Sredstva so bila porabljena za pripravo in asfaltacijo JP na omenjenem odseku.
VZDRŽEVANJE IGRIŠČ
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje igrišč v KS Sevnica. V letu 2015 smo renovirali igrišče v
Florjanski ulici z nakupom nove ograje.
PLAZOVI - SANACIJA
Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazov v KS in sicer sanacijo plazu na Svetem Roku in sanacijo
plazu Hraste - Drožanjska.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcije in adaptacije javnih poti v KS Sevnica: JP Podgorica Imperl
– Andrejčič, sanirali smo ustroj cestišča s predpripravo za asfaltiranje -Dobje, Prešna Loka, Žurkov Dol in
Lamperče. Sredstva so bila vložena tudi za pripravo podlage za asfaltacijo in polaganje robnikov za
pločnik Šmarska ulica. V Florjanski ulici se je zgradil oporni zid.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0182 - PLAZOVI - SANACIJA
OB110-12-0052 - VZDRŽEVANJE IGRIŠČ
OB110-13-0070 - JP KANTUŽAR - BREČKO
OB110-14-0024 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA

12.247 €
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

12.247 €
9.857 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-13-0070 JP KANTUŽAR-BREĆKO

9.857 €
11.987 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije
OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA

11.987 €
73.060 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

73.060 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

7.652 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

7.652 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost
Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.
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18039003 Ljubiteljska kultura

7.652 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica

7.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so bila porabljena za donacijo neprofitnim organizacijam - društvom na območju Krajevne
skupnosti Sevnica na podlagi njihovih vlog. Vsi izvedeni transferji so bili prej potrjeni na sejah sveta KS
Sevnica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5006 KS STUDENEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.652 €
48.044 €
9.422 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

9.422 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

9.422 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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60060 Materialni stroški-KS Studenec

1.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL
Sredstva so bila porabljena za nabavo kuvert, papirja, znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega
materiala za potrebe tajniških opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so bila porabljena za izvedbo miklavževanja, pogostitev osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov,
nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

168 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.035 €

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec

1.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so bila porabljena za porabljeno električno energijo v Gasilskem domu Studenec, prostorih KS
in prostorih športnega društva.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so bila namenjena plačilu vodarine za Dom krajanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402203 Voda in komunalne storitve

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec

1.144 €
88 €
6.987 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO AVTORSKIH HONORARJEV
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS na podlagi Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov
svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica in za izplačilo po podjemni
pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja krajevne skupnosti.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva so bila porabljena za stroške nastale iz negotovinskega poslovanja Upravi za javna plačila.
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DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Drugi operativni odhodki predstavljajo porabljena sredstva za nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov
ob obletnicah, servisiranje gasilnih aparatov, manjša popravila in rezervni deli na delovnih naprav, ki jih
uporablja javni delavec ter druge splošne izdatke, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

5.665 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

7€

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

1.315 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

25.372 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

25.372 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
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13029004 Cestna razsvetljav. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost
Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.388 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

5.388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE - ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so bila namenjena za plačilo izvajanja zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti, ki se
nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih površin pri Gasilskem domu
Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

5.388 €
16.403 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13065 Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec

16.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ASFALTACIJE CEST - OBNOVA
Sredstva so bila namenjena za izvedbo asfaltacije ceste v Hudem Brezju proti Oberč in rekonstrukcijo
ceste proti Umek.
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VZDRŽ. NEKATEGORIZIRANIH CEST STUDENEC
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje cestišč na nekaterih odsekih in redno
vzdrževanje makadamskih poti v krajevni skupnosti. V vasi Brezovo in Križe so bile popravljene mulde.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0186 - ASFALTACIJA CEST - OBNOVA,
OB110-13-0082 - INV. VZDRŽ. NEK. CEST - STUDENEC.
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 uspešno realizirani.
OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

10.243 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC

10.243 €
6.160 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

6.160 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

2.891 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih parkirišč.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih parkirišč.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13066 UREDITEV PARKIRIŠČ KS STUDENEC

2.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za razširitev parkirišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0018 UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC
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 uspešno realizirani.
OB110-15-0018 UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC

2.891 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.891 €

13029004 Cestna razsvetljava

689 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in
vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13063 Cestna razsvetljava-KS Studenec

689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Sredstva so bila porabljena za menjavo žarnic in redno vzdrževanje svetil na javni razsvetljavi ter druga
potrebna popravila na brezhibno delovanje javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0075 - JR STUDENEC
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-13-0075 JR STUDENEC

689 €

420401 Novogradnje

689 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
3.335 €

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

3.335 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Studenec.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.335 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec

3.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije na odjemnih mestih: Mrliška vežica
Studenec in Mrliška vežica Rovišče.
ODVOZ ODPADKOV
Sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza odpadnih nagrobnih sveč in ostalih odpadkov iz
pokopališča Studenec in Rovišče.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Sredstva so bila porabljena za posip poti na pokopališču in druga manjša opravila - košnja zelenih
površin, obnova kamnite škarpe na pokopališču, druga potrebna vzdrževalna dela. V letu 2015 se je
postavila inox ograja pri mrliški vežici v Roviščah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402200 Električna energija

550 €

402204 Odvoz smeti

1.712 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.073 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

9.916 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

5.310 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
skupnost Studenec.

je Krajevna

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.
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18039003 Ljubiteljska kultura

3.310 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec

3.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so bila porabljena za dotacije delujočim društvom v KS Studenc v skladu z letnimi programi.
Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Studenec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 Drugi programi v kulturi

3.310 €
2.000 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko
vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).
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Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
Sredstva so bila porabljena za sanacijo kletnih prostorov na objektu Studenec 33.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0285 - ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
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 uspešno realizirani.
OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI

2.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

4.606 €

Opis glavnega programa
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja,
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko
dejavnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18059001 Programi športa
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Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18059001 Programi športa

4.606 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za
športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu,
financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje
športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,
zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in
vzdrževanje športnih objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09, 100/13)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno
rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18062 PROGRAMI ŠPORTA -KS STUDENEC

4.606 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
Sredstva so bila namenjena za ureditev panelne ograje okoli igrišča pri OŠ Studenec.
NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH IN ZA OTROŠKA IGRIŠČA
Sredstva so bila namenjena za nabavo zunanjih igral pri vrtcu na Studencu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0013 NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS STUDENEC
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 uspešno realizirani.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
OB110-15-0013 NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS STUDENEC

2.600 €
2.006 €
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420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

5007 KS ŠENTJANŽ

2.006 €
141.489 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

14.231 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

14.231 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

12.481 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
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občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60070 Administracija - KS Šentjanž

3.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so bila porabljena za nabavo kuvert, papirja, znamk, kartuše, map in registratorjev ter drugega
materiala za potrebe delovanja krajevne skupnosti.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva so bila porabljena za stroške aranžiranja, nakup cvetja ob obiskih starostnikov in ob obiskih
starostnikov in ob praznovanju krajevnega praznika, cvetlična zasaditev okrasnih loncev pred trgom in na
objektu KS.
REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZNIKA
Sredstva so bila porabljena za stroške pogostitev sveta krajevne skupnosti ob koncu leta, pogostitev
krajanov ob praznovanju krajevnega praznika, ob otvoritvah in drugih raznih prireditvah.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

620 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.276 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.259 €

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž

2.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA
Sredstva so bila porabljena za potrebe nakupa kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
KS plačuje električno energijo za stavbo KS, kulturni dom.
ODVOZ ODPADKOV
Odvoz odpadkov predstavljajo plačane stroške odvoza smeti (pisarna KS in kulturni dom).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

1.010 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

710 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

472 €

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž

7.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOB. ZA PLAČILNI PROMET
Postavka predstavlja poravnane stroške plačila storitev UJP-a.
POGODBE O DELU
Postavka predstavlja plačilo nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in sklic sej na podlagi
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles,
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov občine Sevnica. Sredstva so
namenjena tudi plačilu tajniku krajevne skupnosti za opravljena tajniška dela.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE - KS ŠENTJANŽ
Postavka predstavlja stroške rednega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

125 €
7.001 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

8€

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
1.750 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
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delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž

1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
INVEST. VZDRŽEVANJE STAVBE KS ŠENTJANŽ
Sredstva so bila namenjena za posodobitev sejne sobe prostorov KS. Nabavljeni so bili štirje regali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-09-0079 - INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠENTJANŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ

1.750 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.750 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

112.982 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

112.982 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega
programa je Krajevna skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

62.627 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž

62.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST
Sredstva so bila porabljena za tekoče redno vzdrževanje krajevnih cest - košnji brežin, popravilu udarnih
jam na asfaltnih površinah, gramoziranju makadamskih cest, obrezu drevja, sanaciji propustov in
odtočnih kanalov.
ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalcu zimske službe (pluženje in posipavanje javnih poti,
čiščenje pločnikov, javnih površin in parkirišč).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

62.627 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

50.355 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž

50.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje krajevnih cest na osnovi prošnje in sklepa sveta KS. V letu
2015 so bila to sredstva namenjena za asfaltacijo cest Škrajnar, Smolič, Koren.
GRADBENI MATERIAL
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje asfaltiranih cest.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0203 - GRADBENI MATERIAL,
OB110-07-0202 - ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

45.155 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OB110-07-0203 GRADBENI MATERIAL

45.155 €
5.200 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

5.200 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
6.161 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost,
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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

6.161 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa
je Krajevna skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.161 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.
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.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž

6.161 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališč, odvoza odpadkov s pokopališč, plačilo
porabljene električne energije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

1.569 €

402204 Odvoz smeti

2.862 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

186 €
1.488 €
57 €
8.114 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
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1803 Programi v kulturi

8.114 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna
skupnost Šentjanž.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.450 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž

6.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Sredstva so bila porabljena za dotacije društvom v KS Šentjanž za njihovo delovanje v skladu z njihovimi
programi in opravljeno realizacijo. Sredstva so bila namenjena tudi OŠ Šentjanž. Dotacije društvom in
ostalim organizacijam so potrjene na seji sveta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

6.450 €
1.664 €

Opis podprograma
Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem pogledu skrbi
za lokalno informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V sklopu letnega izvedbenega načrta smo si zastavili cilj obdobno izdati krajevno glasilo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18073 Mediji in avdiovizualna kultura

1.664 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
KRAJEVNI LIST
Sredstva so bila porabljena za stroške izdaje časopisa Šentjanški glas, ki izhaja 4 letno. Sredstva so
namenjena oblikovanju in tisku besedila, za poštne storitve raznosa po gospodinjstvih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

5008 KS TRŽIŠČE

1.664 €
129.924 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.791 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

11.791 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

11.791 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60080 Materialni stroški-KS Tržišče

3.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva s postavke so porabljena za stroške nabave kuvert, papirja, materiala za potrebe tajniških
opravil.
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so porabljena za stroške priložnostnih pogostitev.
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (OBDARITVE STAROSTNIKOV)
Sredstva so porabljena za stroške obdaritve starostnikov na področju KS Tržišče ob njihovih jubilejih ter
vseh starostnikov nad 80 let ob koncu leta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve

397 €

402009 Izdatki za reprezentanco

1.434 €

402099 Drugi splošni material in storitve

1.831 €

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče

715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika.
Plačuje se električna energija za prostore krajevne skupnosti - Tržišče 23.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi plačilo vode.
Plačuje se poraba vode v prostorih krajevne skupnosti, pitnikov, ...
ODVOZ ODPADKOV
Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo komunalnih
storitev ter odvoz odpadkov. Plačuje se odvoz odpadkov za prostore krajevne skupnosti.

DRUGE STORITVE
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Na kontu druge storitve so sredstva porabljena za stroške med letom, ki jih ni mogoče uvrstiti na druge
postavke in jih pred pričetkom leta ni mogoče predvideti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

195 €

402203 Voda in komunalne storitve

405 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta

114 €

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče

7.414 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH
Sredstva so porabljena za plačilno nagrade za delo predsednika 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 in n nagrado tajnici za opravljanje tajniških
del za potrebe nemotenega delovanja KS.
PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva so porabljena za plačilo storitev plačilnega prometa Upravi za javna plačila.
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI
Sredstva so bila porabljena za razne manjše operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge
postavke, med drugim tudi za stroške prireditve ob prvem maju.
SEJNINE
Izplačilo sredstev za sejnine so bila namenjena članom sveta KS Tržišče za udeležbo na seji 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402902 Plačila po podjemnih pogodbah

6.681 €

402905 Sejnine udeležencem odborov

684 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

8€

402999 Drugi operativni odhodki

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

42 €

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

83.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
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vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

83.920 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost
Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

15.749 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče

15.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE - ZIMSKA SLUŽBA
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje - zimska služba za stroške opravljanje del na javnih
poteh v KS v zimskem času (posipavanje in pluženje cest, čiščenje pločnikov in javnih površin).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

15.749 €
66.287 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13081 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče

66.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS
Sredstva so bila porabljena za posodobitev lokalnih cest in javnih poti v KS v letu 2015. V letu 2015 se je
izvedla sanacija udora Ulčnik-Vrhek-Goveji Dol-Hinjce, rekonstrukcija JP Vrhek, sanacija poškodb na JP
Pijavice-Zgornje Mladetiče, rekonstrukcija JP Telčice, asfaltiranje in izgradnja muld na JP Pavla vas ter
druga dela na JP v KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0208 - POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

66.287 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

66.287 €

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.568 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih
znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih
podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13083 Avtobusna postajališča

1.568 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Na Druščah je bilo postavljeno novo avtobusno postajališče, ker je bilo prejšnje odstranjeno zaradi
prometne nesreče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-15-0022 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE
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 uspešno realizirani.
OB110-15-0022 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE

1.568 €

420401 Novogradnje

1.568 €

13029004 Cestna razsvetljava

318 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in
vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13082 Cestna razsvetljava - KS Tržišče

318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Sredstva so bila namenjena za popravilo kabelskega voda javne razsvetljave in kandelabrov na območju
KS Tržišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

318 €

IN

STANOVANJSKO
10.057 €

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
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podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v
primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno
podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

10.057 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.057 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

270

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče

10.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališč Tržišče, Drušče, Slančji Vrh in Telče za
kritje porabe vode, odvoz smeti in odpadnih nagrobnih sveč, košnja zelenih površin, peskanje
pokopališča. V letu 2015 smo izvedli posek dreves, predelali smo vhodna vrata na pokopališču v Tržišču
in izvedli popravek spomenika na pokopališču Slančji Vrh.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so porabljena za pokrivanje stroškov električne energije v mrliški vežici v Tržišču in na Telčah.
VODA IN KOMUNALNE STORITVE
Sredstva so porabljena za pokrivanje stroškov porabe vode na pokopališčih v KS Tržišče in v mrliških
vežicah v KS Tržišče.
ODVOZ ODPADKOV IZ POKOPALIŠČ
Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov odvoza odpadkov na pokopališčih v KS Tržišče.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

830 €

402203 Voda in komunalne storitve

443 €

402204 Odvoz smeti

4.939 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

3.844 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

24.156 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi
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1803 Programi v kulturi

24.156 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

24.156 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in
kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in
jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče

24.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
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Sredstva so porabljena za dotacije društvom za njihovo delovanje, ki delujejo v KS Tržišče na podlagi
njihovih letnih programov in vlog na razpis. Sredstva so povečana zaradi nakupa gasilskega avtomobila
PGD Telče.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5009 KS ZABUKOVJE
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

24.156 €
88.288 €
10.709 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

10.709 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave.
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

8.712 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
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stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60090 Administracija - KS Zabukovje

617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE
Sredstva smo porabili za nabavo kuvert, papirja, kartuš idr.potrošnega materiala za potrebe tajniških
opravil.
HRANA, STORITEV MENZ IN RESTAVRACIJ
V KS smo v letu 2015 izvedli nekaj prireditev (praznik KS, pohod XIV.divizije, Krekova konjenica,
vsakoletna čistilna akcija). Stroške smo pokrili iz te postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402000 Pisarniški material in storitve
402010 Hrana, storitve menz in restavracij

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje

42 €
575 €
2.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Sredstva so porabljena za porabljeno el. energijo v VNMO, gasilskemu domu Trnovec.
TELEFON
Stroški telefona so zajeli 2 priključka SIOL v VNMO in GD Trnovec ter stroške GSM-a KS.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija
402205 Telefon, faks, elektronska pošta

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje

1.775 €
929 €
5.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PLAČILO STORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET
Plačilo storitev UJP predstavlja realiziran strošek prometa na TRR vodenega na UJP.
PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH
Porabljena sredstva predstavljajo strošek plačila nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti
skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. po
podjemni pogodbi je bilo izvedeno tudi plačilo za administrativna dela.
SEJNINE
Plačilo sejnin članom sveta KS je izplačano po občinskem Pravilniku o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in
članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE
Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje zgradb in objektov v upravljanju KS (VNMO, MV,
pokopališče, idr.).
DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE
Drugi splošni material in storitve predstavlja plačane stroške plačila žalnih in cvetličnih aranžmajev,
sveče, za namen obdaritve starostnikov ob njihovem jubileju in ostalih priložnostih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402099 Drugi splošni material in storitve

435 €

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

536 €

402902 Plačila po podjemnih pogodbah
402905 Sejnine udeležencem odborov
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

3.600 €
813 €
8€

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
1.997 €
Opis podprograma
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje
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upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov
občine.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in
obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi
vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe
posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih
delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje

1.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE
Za potrebe lažjega delovanja v zgradbi VNMO smo nabavili opremo in sicer delovni pult ter 15 kosov
zložljivih miz.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-13-0069 - NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME
OB110-14-0003 - NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-14-0003 NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

1.997 €

420204 Nakup drugega pohištva

1.997 €

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

IN

69.363 €

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).
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

69.363 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029004 Cestna razsvetljava. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost
Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

11.573 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih
poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med
Občino in izvajalcem.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.
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13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje

11.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ZIMSKA SLUŽBA
Postavka predstavlja porabljena sredstva za pluženje snega in posipavanje cest in javnih površin na
območju krajevne skupnosti v zimskem času.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

11.573 €
50.492 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter
trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi,
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje

50.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
VZDRŽEVANJE JP
Investicijski odhodki na cestah in javni razsvetljavi ter pokopališki dejavnosti v letu 2015 so bili namenjeni
za vzdrževanje javnih poti in rekonstrukcije javnih poti. Izvedena je ureditev 1. odseka JP Strajnar –
Lovski dom vključno z asfaltacijo. Izvedla so se tudi manjša asfalterska dela na JP Dobje, Podvrh-Vranje
in Zabukovje. Na propustu JP Podgorje – odcep Vrtačnik so bila izvedena sanacijska dela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-07-0212 - VZDRŽEVANJE JR
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 uspešno realizirani.
OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP

50.492 €
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420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

50.492 €

13029004 Cestna razsvetljava

7.298 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in
vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13092
CESTNA
REKONSTRUKCIJE

RAZSVETLJAVA

-

NOVOGRADNJE
7.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE
V letu 2015 se je izvedlo nadaljevanje ureditve javne razsvetljave ob lokalni cesti skozi celotno naselje
Zabukovje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0054 - JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

7.298 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

7.298 €

16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
4.916 €

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).
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje,
infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora,
ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo
po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor.
Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in
podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v
primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno
podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

4.916 €

Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo,
predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne
opremljenosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.916 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega
obreda (na primer: govor).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne
meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so
kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj
na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki
dejavnosti v Občini Sevnica.
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Postavka predstavlja plačilo stroškov porabljene električne energije v mrliški vežici in pokopališču v
Zabukovju.
ODVOZ ODPADKOV
Postavka predstavlja plačilo stroškov odvoza odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališča
Zabukovje in Podgorje.
TEKOČE VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA
Postavka predstavlja plačilo stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča (žarnice, vodovodne pipe,
nabava peska idr.). KS vzdržuje tudi grobove brez skrbnika in sicer v minimalnem obsegu. Na
pokopališču v Zabukovju se je tlakovala pot.
MRLIŠKA VEŽICA
Postavka predstavlja plačilo stroškov za nabavo obredne mize.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB110-12-0055 - MRLIŠKA VEŽICA
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
402200 Električna energija

270 €

402204 Odvoz smeti

1.605 €

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA

2.841 €
200 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

200 €
3.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10).
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo,
varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter
mladine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi

3.300 €

Opis glavnega programa
Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in
botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih
prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in
vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v
občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039003 Ljubiteljska kultura
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura

3.300 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa
zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08,
04/10)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)
- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.
Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki
niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.
Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s
sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje

3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
Postavka predstavlja plačilo dotacij za pomoč neprofitnim organizacijam pri organizaciji prireditev v KS, v
skladu z njihovimi letnimi programi.
Navezava na projekte v okviru proračunske 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.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5010 KS DOLNJE BREZOVO
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3.300 €
1.131 €
297 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja
občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve,
upravlja s kadri.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

297 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
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so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija občinske uprave
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

06039001 Administracija občinske uprave

297 €

Opis podprograma
Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni
stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon,
Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.
Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost
so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo
občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil,
učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z
organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo

297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
IZDATKI ZA REPREZENTANCO
Sredstva so bila porabljena za pogostitev ob organizaciji srečanje pihalnih godb.
PLAČILO STORITEV ORG.POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET
Sredstva so porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa na UJP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
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402009 Izdatki za reprezentanco

296 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

0€

IN
834 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in
vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in
zastavljenimi cilji.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št.
39/13).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

834 €

Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029004 Cestna razsvetljava
Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev
Cilji so uspešno doseženi.

13029004 Cestna razsvetljava

834 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne
razsvetljave
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon
o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po
celinskih vodah, zakon o letalstvu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in
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vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma
Cilji so uspešno doseženi.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti
Cilji so uspešno doseženi.

13096 CESTNA RAZSVETLJAVA - KS DOLNJE BREZOVO

834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za postavitev svetilke javne razsvetljave v naselju Dolnje Brezovo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB 110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA DOLNJE BREZOVO
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so uspešno realizirani.
OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO

834 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

834 €
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

647 €

Namen in cilj
S sklepom o prerazporeditvi so se v letu 2015 zagotovila sredstva za nakup nove opreme za hlajenje za
počitniško stanovanje v Novigradu.
Stanje projekta
Izvedeno.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

118.277 €

0603 Dejavnost občinske uprave

118.277 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
118.277 €
občinske uprave

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

11.095 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2015 dodatno kupila pohištvo - nizko omaro ter stole za sejno sobo II. (prostori
bivšega matičnega urada), nove police za arhiv uradnih listov, pohištvo za hodnik pred kabinetom župana
ter pisarniške stole zaradi zamenjave dotrajanih.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME

1.374 €

Namen in cilj
Občina je v letu 2015 kupila sesalnik za počitniško stanovanje ter opremo za službena vozila zaradi
izvajanja določb varstva pri delu.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV

19.903 €

Namen in cilj
Občina je bila v letu 2015 primorana zamenjati strojno opremo za server ter kupiti nekaj druge
računalniške opreme za zamenjavo dotrajanih računalnikov.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA
423 €
Namen in cilj
INV. VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA
Sredstva so se porabila za manjša vzdrževalna dela in nakup termostatske ure.
Računalnik za potrebe izvajanja nalog KS se še ni nabavil in ostaja v planu za leto 2016.
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Stanje projekta
V pripravi

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
63.559 €
Namen in cilj
Iz stroškov investicijskega vzdrževanja so se poravnali stroški dokončne ureditve športnega objekta na
Radni skladno z odločbo gradbenega inšpektorja, delno stroški za ureditev kletnih prostorov na objektu
Studenec 33 ter celovita adaptacija hiše na naslovu Kvedrova cesta 8 v Sevnici, v kateri deluje bivalna
enota.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno

OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ
1.750 €
Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za posodobitev sejne sobe prostorov KS. Nabavljeni so bili štirje regali.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 943 €
Namen in cilj
V letu 2015 so se kupili novi telefoni v primerih okvar in za potrebe po dodatni pisarniški opremi.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0003 NAKUP OPREME VNMO ZABUKOVJE

1.997 €

Namen in cilj
Za potrebe lažjega delovanja v zgradbi VNMO smo nabavili opremo in sicer delovni pult ter 15 kosov
zložljivih miz.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

1.219 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je s sklepom o prerazporeditvi zagotovila sredstva za izdelavo energetskih izkaznic
skladno z energetskim zakonom za objekt Glavni trg 19 in Glavni trg 19a, ter za stanovanja oziroma
poslovne prostore, ki se prodajajo ali oddajajo v najem.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B.
ENOTO
11.833 €
Namen in cilj
V letu 2015 se je kupilo tudi celotno pohištvo za hišo na Kvedrovi cesti 8 v Sevnici za delovanje bivalne
enote, ki je prve stanovalce dobila v mesecu decembru 2015. Sredstva so se zagotovila s sklepom o
prerazporeditvi.
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Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

488 €

Namen in cilj
S prevzemom lastništva objekta Tončkovega doma na Lisci je občina morala zagotoviti tudi dodatno
gasilsko opremo za predmeten objekt.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-15-0030 OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA

3.693 €

Namen in cilj
Na Lisci je bilo nujno potrebno kupiti nove vzmetnice za počitniški del v Tončkovem domu na Lisci.
Sredstva so se zagotovila s sklepom o prerazporeditvi.
Stanje projekta
Izvedeno.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

44.240 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

44.240 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11.473 €

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
10.500 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami -UPB (Ur. l. RS, št.
51/06) in v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 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 proračunskem letu 2015 so se
prenavljali dosedanji že sprejeti načrti ZiR. Na novo je bil sprejet načrt ZiR ob jedrski in radiološki nesreči
in načrt v primeru potresa. Na URSZR pa je bil poslan tudi predlog načrta ob veliki železniški nesreči.
Stanje projekta
Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnica.

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR

973 €

Namen in cilj
Nabavljena je bila zaščitna oprema za nemoteno delovanje OŠCZ v skladu z Zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS št. 51/2006, Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih
sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07 in 54/09) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09).
Stanje projekta
Oprema je bila nabavljena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

32.767 €

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME

32.767 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za nabavo oz. sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge zaščitno
reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so zajeta sredstva
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namenjena za sofinanciranje vozila GVV-1 za PGD Telče, sredstva za delno financiranje nabave AC
16/75 za PGD Šentjanž. Nabavljen je bil tudi prenosni kovček z radijskimi postajami za vodenje večjih
intervencij za potrebe GZ Sevnica in OŠCZ Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva v skladu s
pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Občina Sevnica sofinancira nabavo in
najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07 in 54/09). Realizacija je višja od planiranih sredstev zaradi delne
prerazporeditve sredstev.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

3.954 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja

3.954 €

10039001 Povečanje zaposljivosti

3.954 €

OB110-07-0299
SPODBUJANJE
GOSPODARSTVU

ZAPOSLOVANJA

V

3.954 €

Namen in cilj
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU
Navedena sredstva bodo razdeljena upravičencem, ki se bodo prijavili na Javni razpis o dodeljevanju
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Sredstva za
subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi priglašenih shem državnih
pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«. Namen razpisa je subvencioniranje
stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke
ali univerzitetne izobrazbe. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano
brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe.
Stanje projekta
V izvajanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

127.737 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

88.449 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

48.429 €

OB110-07-0304
TRANSPORTA

POKRIVANJE

OPERATIVNIH

STROŠKOV
9.000 €

Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
Pri ukrepu Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev so sredstva
skladno s pravilnikom namenjena 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.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO39.429 €
Namen in cilj
NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO
Pri ukrepu Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s pravilnikom,
namenja za naslednja podukrepa:
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• 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.

Stanje projekta
V izvajanju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

40.019 €

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU
1.988 €
SEKTORJU
Namen in cilj
ZAGOT. TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU
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.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.DOP.DEJ.
5.000 €
Namen in cilj
KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU
V okviru ukrepa Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji, Občina Sevnica, skladno s pravilnikom, sredstva 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.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.DRUŠTVA
5.698 €
Namen in cilj
ZAGOT. TEHN. PODP. KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA
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 dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potreb.

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

27.334 €

Namen in cilj
TRŽNICA SEVNICA
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Sredstva se namenjajo za ureditev skladiščnih prostorov Kmečke tržnice v novem delu Sevnice.
Stanje projekta
V pripravi.

1104 Gozdarstvo

39.289 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

39.289 €

OB110-07-0013
POTI

INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE

GOZDNIH
39.289 €

Namen in cilj
Na podlagi Zakona 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) občina Sevnica vzdržuje in obnavlja gozdne poti.
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni plan
vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota Brežice, Občina
Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo letnega
plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. V letu 2015 je bilo za vzdrževanje gozdnih cest
namenjeno 39.288,60 EUR, od tega je bilo 31.065,15 EUR namenjenih iz pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest ter 8.223,45 EUR iz sredstev iz koncesijskih dajatev, ki so odvisna od letnega poseka
gozdov.

Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
36.699 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
36.699 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

36.699 €

OB110-14-0011 KABLIRANJE ARŠKO POLJE

36.699 €

Namen in cilj
KABLIRANJE ARŠKO POLJE
Na parcelah arškega polja, ki so bile vključene v komasacijo, se je v letu 2014 izgradil Namakalni sistem
Blanca, katerega investitor je bil Sadjarstvo Blanca, partner v projektu pa Občina Sevnica. Vodni vir za
namakanje je reka Sava, kjer so bili v okviru investicije izgradnje hidroelektrarne Arto - Blanca že bili
izvedeni objekti, ki omogočajo odvzem vode za namakanje kmetijskih površin. Namakalni sistem Blanca
je bil izgrajen na površini 85 ha. Na parcelah arškega polja, kjer je bila izvedena komasacija in narejen
namakalni sistem, je bil preko polja napeljan 20 kV (kilovoltov) daljnovod v dolžini cca 980 m, ki ga je bilo
potrebno kablirati, kajti pri uporabi namakalnega sistema le-ta predstavlja velike ovire.
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Stanje projekta
V pripravi.

13
PROMET,
KOMUNIKACIJE

PROMETNA

INFRASTRUKTURA

1302 Cestni promet in infrastruktura

IN

1.026.025 €
1.016.552 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

20.289 €

OB110-14-0016 UREDITEV PLOČNIKOV GABRIJELE

20.289 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za končno plačilo obveznosti do izvajalca gradnje pločnikov v Gabrijelah –
zgornji odsek, ki so bili dokončani v letu 2014.

Stanje projekta
Izvedeno.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

893.286 €

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
10.888 €
Namen in cilj
Sredstva so bila planirana za gradnjo pločnika ob regionalni cesti (od Hoferja do mostu čez Mirno v
Dolenjem Boštanju) ter ureditev križišča z LC za Laze na Radni in dveh avtobusnih postajališč, vendar
projektna dokumentacija za to ureditev še ni dokončana, zato so sredstva prenesena na postavko
PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOLENJEM BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ iz katere se je gradil pločnik v
Dolenjem Boštanju (Obala) in kjer je bilo planiranih sredstev premalo.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

277.768 €

Namen in cilj
Občina Sevnica v sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest izvaja manjše aktivnosti za izboljšanje
varnosti ter zagotavljanje normalne prevoznosti občinskih cest.
V sklopu investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture so bila v letu 2015 izvedena določena večja
investicijska dela na odsekih lokalnih cest, ter določena manjša investicijska vzdrževanja, kot so ureditev
meteornega odvodnjavanja cestišč, izgradnja novih muld, postavitev varovalnih cestnih ograj.
Večja investicijska vzdrževanja so bila izvedena na naslednjih območjih:
sanacija ceste Blanca – Poklek nad Blanco,
sanacija ceste Arto – Ponikve,
sanacija Simončič – Lindič,
Asfaltacija postajališč Konjsko, Laze,
Ureditev okolice objekta na Kvedrovi,
sanacija ceste Podskalica – Pokojnik,
asfaltacija Telčice
sanacija Vetrnik
Povečanje realizacije proračunske postavke je posledica prerazporeditve iz splošne proračunske
rezervacije ter prerazporeditev dodatnih proračunskih sredstev, ki so bila pridobljena med letom in so se
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zaradi potreb po večjem vzdrževanju lokalnih cest prenesla na cestno področje.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno, saj so nujna investicijska vzdrževanja na lokalnih cestah.

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA

37.742 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na
občinskih cestah. Le-ta se je obnavljala in se postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih
predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se je urejala 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. V letu 2015 je bila izvedena tudi postavitev dodatne vertikalne
signalizacije za potrebe ureditve nezavarovanega železniškega prehoda v Pijavicah, ki bo dodatno
opozarjala na približevanja na nezavarovan železniški prehod.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0060 INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
4.865 €
Namen in cilj
Plačilo storitev gradbenega nadzora nad investicijami na cestni infrastrukturi, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Sevnica, na osnovi letne pogodbe z nadzornim inženirjem in glede na vrednost
investicije.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno

OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM
14.454 €
Namen in cilj
Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo sanacije plazu na JP 873031 Priklance, delna sanacija
plazu Tomažev hrib ter delna sanacija usada ceste JP 873071 Čanje.
Stanje projekta
Izveden.

OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA

12.247 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazov v KS in sicer sanacijo plazu na Svetem Roku in sanacijo
plazu Hraste - Drožanjska.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA

10.243 €

Namen in cilj
ASFALTACIJE CEST - OBNOVA
Sredstva so bila namenjena za izvedbo asfaltacije ceste v Hudem Brezju proti Oberč in rekonstrukcijo
ceste proti Umek.
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Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

45.155 €

Namen in cilj
ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ
Sredstva so bila porabljena za asfaltiranje krajevnih cest na osnovi prošnje in sklepa sveta KS. V letu
2015 so bila to sredstva namenjena za asfaltacijo cest Škrajnar, Smolič, Koren.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0203 GRADBENI MATERIAL

5.200 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje asfaltiranih cest.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

66.287 €

Namen in cilj
POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS
Sredstva so bila porabljena za posodobitev lokalnih cest in javnih poti v KS v letu 2015. V letu 2015 se je
izvedla sanacija udora Ulčnik-Vrhek-Goveji Dol-Hinjce, rekonstrukcija JP Vrhek, sanacija poškodb na JP
Pijavice-Zgornje Mladetiče, rekonstrukcija JP Telčice, asfaltiranje in izgradnja muld na JP Pavla vas ter
druga dela na JP v KS.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP

50.492 €

Namen in cilj
VZDRŽEVANJE JP
Investicijski odhodki na cestah in javni razsvetljavi ter pokopališki dejavnosti v letu 2015 so bili namenjeni
za vzdrževanje javnih poti in rekonstrukcije javnih poti. Izvedena je ureditev 1. odseka JP Strajnar –
Lovski dom vključno z asfaltacijo. Izvedla so se tudi manjša asfalterska dela na JP Dobje, Podvrh-Vranje
in Zabukovje. Na propustu JP Podgorje – odcep Vrtačnik so bila izvedena sanacijska dela.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI

600 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti v krajevni skupnosti. V sklopu
rednega vzdrževanja se izvaja košnja brežin, urejanja bankin, obrez drevja, sanacija udarnih jam na
asfaltnih površinah in gramoziranje makadamskih odsekov cest.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV

2.714 €

Namen in cilj
V letu 2014 so bile pripravljene in s strani upravljavca državnih cest in potrjene projektne naloge za
izdelavo izvedbenih načrtov za posamezne pododseke povezovalnih poti in pločnikov v Boštanju,
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Dolenjem Boštanju in Radni, na odseku od rondoja na G1-5 v Dol. Boštanju do brvi čez Savo pri Elektro,
ki se ujemajo tudi z regionalno pobudo Sava-Krka bike.
Planirana sredstva so bila predvidena za izvedbo potrebnih gradbenih del za povezovalno pot na odseku
na Radni (od križišča pri izlivu reke Mirne – Hofer do peš brvi čez Savo na Radni), vendar projektna
dokumentacija za to ureditev še ni bila dokončana, zato so bila sredstva porabljena za končno plačilo
ureditvenih del na JP pri OŠ Šentjanž in za pridobitev stavbne pravice ne vodnih zemljiščih Mirne (ARSO)
za potrebe gradnje pločnika na Radni.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS

26.622 €

Namen in cilj
VUREJANJE JAVNIH POTI V KS
V postavki so zajeta plačila za sanacijo ceste Pleš, sanacija plazu na Plešu, sanacija plazu na cesti
Kačič, asfaltacija ceste Šantej, sanacija ceste Cvibovšek, sanacija ceste Jelša in sanacija ceste Pipan –
Jurkošek.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ

82.200 €

Namen in cilj
Za gradnjo ter investicijsko vzdrževanje cest in gradnjo cest je bilo porabljeno 82.200,37 EUR-ov in sicer
za: sanacijo cestišča na relaciji Križišče – Pekel, dodatno pa še poasfaltiran 300 metrski odsek. Na Okiču
je bil asfaltno urejen odsek Okič – Vavtar v dolžini cca 350 metrov. V mesecu novembru pa je bil urejen
še odsek javne poti Log – Orle v dolžini cca 100 metrov.
Stanje projekta
Uspešno realiziran

OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ

9.857 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje igrišč v KS Sevnica. V letu 2015 smo renovirali igrišče v
Florjanski ulici z nakupom nove ograje.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

2.031 €

Namen in cilj
Sofinanciranje priprave in izvedbe programa projektov državnega kolesarskega omrežja glavnih EU
koridorjev na območju regij Posavja in Dolenjske. Vodilni partner projekta je Občina Krško, strokovno in
koordinacijsko vlogo pa izvajata RRA Posavje in RRA Novo mesto. Pismo o sodelovanju je podpisalo 13
občin. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov izdelave kapacitetne študije in študije prometne
varnosti. (naročilo 2014, dokončanje 2015)
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-13-0039 HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE

2.379 €

Namen in cilj
V skladu s programom opremljanja, sprejetem na seji Občinskega sveta 27.3.2013 in pogodbo o
opremljanju z lastnikom zemljišč za gradnjo stanovanjskih objektov v OPPN Šmarje, je predvidena
dograditev pločnika po izvedbi javne kanalizacije in vodovoda. Sredstva so bila porabljena za plačilo
projekta izvedenih del.
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Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP

21.500 €

Namen in cilj
Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo za ureditev bankin, sanacija z asfaltacijo JP 872961
Blanca – Suho, sanacijo usada na JP 872921 – Krajna Brda, sanacijo usada na JP 872902 – Kladje.
Stanje projekta
Realiziran.

OB110-13-0070 JP KANTUŽAR-BREĆKO

11.987 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za pripravo in asfaltacijo JP na omenjenem odseku.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-13-0082
STUDENEC

INVEST.

VZDRŽ.-VZDRŽ.

NEK.

CEST6.160 €

Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VZDRŽ. NEKATEGORIZIRANIH CEST STUDENEC
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje cestišč na nekaterih odsekih in redno
vzdrževanje makadamskih poti v krajevni skupnosti. V vasi Brezovo in Križe so bile popravljene mulde.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS
SEVNICA
73.060 €
Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcije in adaptacije javnih poti v KS Sevnica: JP Podgorica Imperl
– Andrejčič, sanirali smo ustroj cestišča s predpripravo za asfaltiranje -Dobje, Prešna Loka, Žurkov Dol in
Lamperče. Sredstva so bila vložena tudi za pripravo podlage za asfaltacijo in polaganje robnikov za
pločnik Šmarska ulica. V Florjanski ulici se je zgradil oporni zid.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-14-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE
SEVNICA
17.482 €
Namen in cilj
Ministrstvo za infrastrukturo je za leto 2015 napovedalo objavo razpisa za sofinanciranje izdelave
Celostnih prometnih strategij, s katerimi naj bi Občine pridobile strateško osnovo za dolgoročno izvajanje
ukrepov trajnostne prometne politike v mestnih središčih.
Razpis je bil objavljen oktobra 2015 in sklepi izdani šele januarja 2016, zato se sredstev v 2015 ni dalo
namensko porabiti. Planirana sredstva nad predvidenimi prihodki iz razpisa, torej sredstva soudeležbe
Občine, so bila zato porabljena za plačilo stroškov dokumentacije za katero ni bilo planiranega
proračunskega vira, med letom pa se je izkazala potreba ali pa je bila naročena že prej in dokončana šele
2015.
Zaradi potreb po izdelavi projektne dokumentacije na področju cestne infrastrukture, smo sredstva
namenili za izdelavo dokumentacije za parkirišče pri OŠ Krmelj, recenzijo in dokončanje dokumentacije
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za ureditev priključka LC za Impolje/Orle v Impoljskem grabnu, povezovalno pot Šentjur na Polju-Breg,
dokumentacijo za cestno razsvetljavo v Dolenjem Boštanju (Obala), povezovalno pot Radna (od izliva
Mirne do brvi elektro).
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0028 PLOČNIK ROVIŠČE

6.080 €

Namen in cilj
V naselju Rovišče je predvidena izgradnja 400m enostranskega pločnika ob reg. cesti in 300m pešpoti,
ločene od vozišča ceste, skupaj z javno razsvetljavo in potrebnimi prometno-tehničnimi ureditvami.
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL
2.806 €
Namen in cilj
Projekt predvideva ureditev prometnih površin v Tržišču, kjer je predvidena ureditev novega parkirišča pri
OŠ Tržišče, prometna ureditev odseka lokalne ceste v spodnjem delu naselja Tržišče (nadaljevanje
pločnika od Pošte do AP pri OŠ) ter razširitev obstoječega prepusta na Tržiškem potoku (LC in pločnik)
ter gradnja novega prepusta za potrebe poslovalnice KZ Sevnica.
Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije za gradnjo prepustov na Tržiškem potoku
v sklopu prometne ureditve Tržišča – spodnji del.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0032 PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P.
BOŠTANJ
92.468 €
Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za plačilo del po pogodbi za gradnjo 300 m enostranskega pločnika ob G1-5
v Dolenjem Boštanju (Obala). Na postavko so bila prenesena tudi sredstva iz postavke POVEZOVALNA
POT BOŠTANJ-RADNA -LOG.
Stanje projekta
Izvedeno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB110-07-0062
POSTAJALIŠČ

INVESTICIJSKO

37.524 €

VZD.AVTOBUSNIH
22.767 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za nabavo in obnovo avtobusnih postajališč za potrebe osnovnošolcev.
Stanje projekta
Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi

OB110-13-0009 INV. VZDR.POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA
AVTODOME
252 €
Namen in cilj
Za potrebe postajališča za avtodome je zgrajena osnovna infrastruktura (vodovodni, kanalizacijski in
elektro priključek).
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Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0033 PARKOMAT

6.884 €

Namen in cilj
Glede na pozitivne izkušnje pridobljene s postavitvijo parkomata na parkirišču za HTC na Trgu svobode,
je prišlo do odločitve, da se takšna naprava namesti tudi za območje parkirišča za območje od trgovine
Izidor do trgovine Modiana. Plačilo stroškov nabave in postavitve parkomata na Trgu svobode – spodaj.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

3.162 €

Namen in cilj
V mestu Sevnica se predvideva postavitev polnilnic za električna vozila. V letu 2015 je bil sklenjen
dogovor s podjetjem Elektro Celje d.d., da bodo financirali postavitev hitre električne polnilnice na
parkirišču za HTC-jem. Eno pa je nabavila Občina Sevnica, ki jo bomo v letu 2016 postavili na parkirišču
pred občinsko stavbo.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB110-15-0018 UREDITEV PARKIRIŠČ V KS STUDENEC

2.891 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za razširitev parkirišča.
Stanje projekta
V izvedbi.

OB110-15-0022 AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE DRUŠČE

1.568 €

Namen in cilj
Na Druščah je postavljeno novo avtobusno postajališče.
Stanje projekta
V izvajanju.

13029004 Cestna razsvetljava

64.720 €

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

55.899 €

Namen in cilj
Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju za
doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja.
Stanje projekta
Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi

OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE

7.298 €

Namen in cilj
JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE
V letu 2015 se je izvedlo nadaljevanje ureditve javne razsvetljave ob lokalni cesti skozi celotno naselje
Zabukovje.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-13-0075 JR STUDENEC

689 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za menjavo žarnic in redno vzdrževanje svetil na javni razsvetljavi ter druga
potrebna popravila na brezhibno delovanje javne razsvetljave.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-15-0040
BREZOVO

CESTNA

RAZSVETLJAVA

KS

DOLNJE
834 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za postavitev svetilke javne razsvetljave v naselju Dolnje Brezovo.
Stanje projekta
Izvedeno.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

732 €

OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

732 €

Namen in cilj
V letu 2010 je bil pripravljen izvedbeni načrt za približno 1000 m dolg odsek pločnika ob regionalni cesti
na odseku od Šentjura na Polju do Brega.
Sredstva so predvidena za začetek oziroma izvedbo potrebnih gradbenih del za izvedbo pločnika oz.
primerne pešpoti. Zaradi možnosti izvedbe projekta v dveh ločenih postopkih in sicer ; rekonstrukcije
državne ceste, ki je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo in izvedbe pešpoti, ki je v pristojnosti
lokalne skupnosti, je bilo dogovorjeno s KS Loka pri Zidanem mostu, da se k projektu pristopi ločeno.
Trasa za izvedbo pešpoti je bila predhodno predstavljena lastnikom zemljišč, vsi pa še niso podali
svojega soglasja za izvedbo.

Stanje projekta
V pripravi.

1306 Telekomunikacije in pošta

9.473 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

9.473 €

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME9.473 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za postavitev WI-Fi omrežja in druge aktivnosti na tem področju.
Stanje projekta
V izvajanju.
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14 GOSPODARSTVO

86.286 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

67.485 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

67.485 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ10.345 €
Namen in cilj
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči,
priglašene Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z namenom
sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih. Sredstva so
namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica.
Stanje projekta
Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM.
INVEST.
55.140 €
Namen in cilj
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za
finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih
vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje
registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko
znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega
podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa.

Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES

2.000 €

Namen in cilj
ZA POSAVSKI GOZD IN LES
Občina Sevnica je kot pobudnik v letu 2014 podpisala pogodbo z Gozdarskim inštitutom Slovenije o
izdelavi načrta oziroma strokovnih podlag za projekt Gozd-les na območju regije Posavje, ki ga v
prihajajoči finančni perspektivi načrtujejo izvesti vse občine v sodelovanju z gospodarstvom. Na terenu se
je temeljito analiziralo stanje in potencial gozdov v Posavju, na temelju teh analiz pa je sledila opredelitev
usmeritev, predlogov in pobud, kako z nadaljnjimi koraki v čim večji meri doseči cilje, zapisane v pismu o
nameri, ki so ga predhodno podpisali posavski župani za okrepitev gozdno-lesne predelovalne industrije
Posavje in uvrstili projekt v Regionalni razvojni program Posavje.
Stanje projekta
V pripravi.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

18.800 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

18.800 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
NA LISCI
18.800 €
Namen in cilj
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Občina Sevnica je sredstva, ki jih je v letu 2015 pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter
dodatna proračunska sredstva, skupaj v višini 18.800,48 EUR, namenila za investicijskemu vzdrževanju
objekta Tončkovega doma, in sicer za zamenjavo dotrajanih oken in vrat ter celovito prenovo sanitarij v
kletni etaži objekta.
Stanje projekta
V pripravi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

615.672 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

615.672 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

70.540 €

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

2.639 €

Namen in cilj
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.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0035 CEROD II.

21.880 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske
(CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z Evropsko zakonodajo in
okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izpelje nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki
(CeROD II), ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO), čistilno
napravo za izcedne vode, izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo
električne energije ter vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) in zunanje ureditve. V letu
2014 je bila podpisana izvajalska in sofinancerska pogodba, vendar pod pogojem, da bo pridobljeno
okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Ker niso bili izpolnjeni pogoji za veljavnost sofinancerske
pogodbe, je bila pogodba prekinjena. Občina Sevnica je v letu 2015 poravnala sofinancerski delež
projekta, ki je bil izveden do prekinitve pogodbe.
Stanje projekta
Projekt prekinjen.

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA

14.979 €

Namen in cilj
V letu 2015 je bila izvedena razširitev in sprememba manipulacijskega prostora na zbirnem centru za
ravnanje z odpadki v Sevnici, ter vzpostavljena nova dostopna pot iz smeri Savske ceste mimo trgovine
Mercator Tehnika. Del sredstev iz najemnine za odpadke je bil namenjen za nakup dodatnih zabojnikov
za ločeno zbiranje odpadkov.
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Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-15-0029 NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ
ODPADKOV
31.043 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2015 sofinancirala nabavo novega komunalnega vozila za prevoz odpadkov JP
Komunali Sevnica.
Stanje projekta
Vozilo je bilo nabavljeno.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

545.132 €

OB110-07-0374 SČN DOLNJE BREZOVO

949 €

Namen in cilj
Na osnovi sporazuma o izgradnji Skupne čistilne naprave za naselje Dolnje Brezovo, med Občino
Sevnica in Infro d.o.o, je Občina dolžna zagotoviti sredstva za dokončanje del na projektu Skupna čistilna
naprava Dolnje Brezovo. Sredstva so bila predvidena za plačilo pogodbenih obveznosti, ko bodo
izpolnjene vse obveznosti izvajalca del.
Stanje projekta
V poskusnem obratovanju.

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

232.629 €

Namen in cilj
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 marca 2014, so vrednosti subvencije usklajene med
Občino in Komunalo.
Stanje projekta
V izvajanju

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
63.617 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica.
Stanje projekta
Izvajanje projekta na podlagi prioritetnih potreb.

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA177.782 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi
Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel marca 2014, so vrednosti subvencije
usklajene med Občino in Komunalo.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

9.666 €

Namen in cilj
Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne
infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0009 SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU

527 €

Namen in cilj
Plačana je bila Študija izvedljivosti za potrebe preučitve stanja zamakanja kletnih prostorov v območju
poslovne cone v Dolenjem Boštanju.
Stanje projekta
Izvedeno.

OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

3.216 €

Namen in cilj
Na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda in novelacije Študije odvajanja in
čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica (sprejeta na Občinskem Svetu v letu 2014), je
Občina Sevnica zadolžena, da do leta 2017 izvede večje projekte na področju odvajanja in čiščenja
odpadih voda, kamor sodi tudi naselje Blanca, ki že ima zgrajenega del kanalizacijskega omrežja v
sklopu izgradnje pločnikov skozi naselje. Končna realizacija je odvisna od razpisov za črpanje kohezijskih
sredstev.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0038 KANALIZACIJA IN ČN LOKA

1.918 €

Namen in cilj
Na osnovi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda in novelacije Študije odvajanja in
čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica (sprejeta na Občinskem Svetu v letu 2014), je
Občina Sevnica zadolžena, da do leta 2017 izvede večje projekte na področju odvajanja in čiščenja
odpadih voda, kamor sodi tudi naselje Loka. Končna realizacija je odvisna od razpisov za črpanje
kohezijskih sredstev.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

54.827 €

Namen in cilj
Na centralni čistilni napravi Sevnica se je v času obratovanja pojavila večja potreba po odvzemu blata iz
greznic. V letu 2015 se je nabavila oprema za nadgradnjo obstoječega sistema, ki zajema nov rotacijski
boben za sprejem grezničnih muljev in napravo za kompaktiranje.
Stanje projekta
V izvedbi.
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16
PROSTORSKO
PLANIRANJE
KOMUNALNA DEJAVNOST

IN

STANOVANJSKO
497.266 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
54.289 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16.183 €

OB110-07-0074 URBANIZEM

16.183 €

Namen in cilj
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 nosilcev urejanja prostora in
soglasodajalcev.

Stanje projekta
Vsakoletno izvajanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

38.106 €

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

29.914 €

Namen in cilj
• V mesecu septembru 2013 je Občina Sevnica z objavo poziva župana vsem občanom in poslovnim
subjektom na občinski spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja, pozvala zainteresirane k oddaji
razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica.
S tem smo pričeli s predhodnim postopkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
Rok za zbiranje pobud občanov je bil zaradi povečanega interesa podaljšan do konca meseca aprila
2014, s posebnim pozivom poslovnim subjektom pa še do začetka septembra 2014. Dodatni razlog za
podaljšanje roka za zbiranje pobud je bilo povečano število vlog občanov za izvzem zemljišč iz območij
stavbnih zemljišč, ki so bile posledica vrednotenja nepremičnin in takrat predvidenega davka na
nepremičnine.
Po objavi sklepa župana o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN (Uradni list RS, št.
51/47, objava dne 7.7.2014), je bil v decembru istega leta objavljen javni razpis za izbor izdelovalca
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Odpiranje ponudb in izbor izdelovalca je bil
izveden v januarju 2014, podpis pogodbe pa je bil izveden konec marca 2015, po sprejetju proračuna
občine za leto 2015.
Oddelek za okolje in prostor je po podpisu pogodbe takoj pričel z digitalizacijo vseh prejetih pobud, kar bo
v določenem segmentu priprave akta znižalo strošek izdelave OPN in skrajšalo rok priprave. V 2015 smo
izvedli analizo in vrednotenje vseh prejetih pobud, v sodelovanju z izdelovalcem pa pripravili stališča do
pobud v predpisani obliki in jih uskladili z izdelovalcem. Do konca leta 2015 smo uskladili stališča cca.
90% vseh prejetih pobud (skupaj prejetih okrog 1.200 pobud).
• V sklopu izdelave OPN, je bil izdelan tudi Občinski program varstva okolja skupaj s Poročilom o stanju
okolja, ki služita kot strokovna podlaga v postopku priprave sprememb OPN.
• V maju 2015 smo na pobudo podjetja Plastoform Blanca d.o.o. pričeli redni postopek sprememb in
dopolnitev OPN Občine Sevnica, katerega je bilo potrebno izvesti zaradi načrtovanja dozidave
proizvodnih in skladiščnih prostorov podjetja na Blanci, nujno potrebnih zaradi širitve proizvodnje.
Postopek je tekel vzporedno s postopkom generalne spremembe in dopolnitve OPN in je bil zaključen s
sprejemom odloka na decembrski seji občinskega sveta.
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Stanje projekta
V izdelavi.

OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM

2.513 €

Namen in cilj
Zaradi zmanjšanja potreb po prostorih, je bil v 2014 ustavljen postopek priprave OPPN, ki je bil začet v
letu 2008. Podlaga za umestitev novih vsebin je strokovna podlaga za revitalizacijo starega mestnega
jedra Sevnice, ki je bila izdelana konec leta 2013.
V juliju 2014 smo pričeli s postopkom priprave OPPN, s katerim bomo omogočili možnost dozidave
občinske upravne stavbe, podzemne garaže ter ureditve prometnih povezav z dostopi do reke Save, kjer
je načrtovana postavitev pomolov za priveze čolnov in umestitev broda čez reko Savo.
Ker del načrtovanih ureditev z OPPN posega v območje državnega prostorskega načrta za He Arto –
Blanca, smo po uskladitvi načrtovanih ureditev z upravljalcem in koncesionarjem, od Vlade RS pridobili
soglasje za načrtovanje posegov lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta, kar je tudi
podlaga za nadaljevanje postopka priprave OPPN.
Poziv za izdajo smernic je bil poslan pristojnim nosilcem urejanja prostora v januarju 2015, smernice smo
večinoma prejeli. Na podlagi zahtev DRSC je potrebno za staro mestno jedro izdelati prometno študijo
območja in pridobiti njeno recenzijo, na podlagi predhodnih sestankov in usmeritev Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije – OE Celje, pa moramo naročiti izdelavo Konservatorskega načrta za
prenovo (KNP) starega mestnega jedra Sevnice. Izdelali smo projektno nalogo za izbor izdelovalca KNP.
Stanje projekta
V izdelavi.

OB110-13-0059 OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ5.679 €
Namen in cilj
Za območje OPPN smo s podpisom pogodbe z izdelovalcem, v juliju 2014 pristopili k izdelavi strokovnih
podlag z variantnimi predlogi, ki so podlaga za izdelavo OPPN v letu 2015.
Na podlagi usklajevalnih sestankov z lastniki zemljišč in KS Boštanj, smo pridobili njihove predloge, ki jih
je izdelovalec strokovne podlage vključil v 2 variantna predloga.
Po razgrnitvi variantnih rešitev na sedežu KS Boštanj in po prejetih pripombah na dveh dodatnih
predstavitvah, je izdelovalec izdelal končni 3. predlog načrtovanih ureditev, v kateri so bile pripombe
smiselno upoštevane in vključene. Gradivo je obravnaval Odbor za okolje in prostor na seji dne
11.5.2015, na 7. redni seji dne 20.5.2015, pa ga je po seznanitvi potrdil tudi občinski svet.
Od pričetka postopka priprave OPPN smo pridobili smernice nosilcev urejanja prostora, v decembru 2015
je pričel teči 30 dnevni rok javne razgrnitve.
V sklopu izdelave OPPN so bile izvedene tudi geološke in hidrološke raziskave območja.

Stanje projekta
V izdelavi.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

332.568 €
318.958 €

OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
120.805 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo novih povezovalnih vodovodnih sistemov in vzpostavitvi vodnih virov
v občini Sevnica.
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Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI

107.294 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Vrednost
cenovne subvencije je usklajena med Občino in Komunalo. Veljavne cene za vodarino ne pokrivajo vseh
stroškov, zato mora Občina iz proračuna zagotavljati dodatne vire
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-12-0079 NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA
OMREŽJA
3.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževanje in redne tehnične preglede hidrantnega omrežja na javnih
vodovodnih sistemih.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV87.860 €
Namen in cilj
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 I. fazi so se pričele izvajati hidrogeološke raziskave za pridobivanje novih vodnih virov (Radovan,
Primož, Studenec, Stilles, Podskalica...). II. faza je bila namenjena povezovanju primarnih vodovodnih
sistemov z obstoječimi. Prvi večji projekt povezovanja se je izvajal med letom 2008 - 2010 in je povezal
vodovode med Artom - Studencem - Malkovcem - Tržiščem - Krmeljem - Šentjanžem vse do Leskovca.
Zagotavljanje povezovanja in nemotene vodooskrbe se je nadaljevalo v letih 2011 - 2013 s projektom
"Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov v Občini Sevnica". Projekt je zajemal levi breg reke
Save, natančnejše od Podskalice proti Zabukovju, od Trnovca naprej do vrtine na Blanci in nenazadnje
tudi izgradnja vodovodnega sistema Dolna - Lisca. III. faza pa je namenjena zaključevanju, torej
priključevanju končnih uporabnikov.
Trend priključevanja se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih skladno z razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi.
Stanje projekta
V izvedbi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA

13.610 €
200 €

Namen in cilj
MRLIŠKA VEŽICA
Postavka predstavlja plačilo stroškov pri obnovi mrliške vežice na pokopališču Zabukovje. V letu 2015
smo nabavili obredno mizo.
Stanje projekta
V pripravi.
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OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ

1.905 €

Namen in cilj
OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ
Sredstva so bila porabljena za investicijska in vzdrževalna dela na pokopališčih Boštanj in sicer ureditev
prostora za pokop ter nabavo ozvočenja za potrebe pokopališča Log.
Stanje projekta
Projekt realiziran.

OB110-14-0002
INVESTICIJSKO
POKOPALIŠČA KS KRMELJ

VZDRŽEVANJE
2.190 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za izvedbo opornih zidov na pokopališču v Gabrijelah. Na mrliški vežici
Gabrijele se je izvedla manjša sanacija WC-jev.
Stanje projekta
Realizirano.

OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V
KS LOKA
9.315 €
Namen in cilj
Na pokopališču v Loki je bila izvedena ograja, postavljena so nova betonska korita, na mrliški vežici
Razbor je bila izvedena menjava kritine in žlebov.
Stanje projekta
V izvajanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

6.305 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

6.305 €

OB110-14-0041 PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN.
OBJEKTA
6.305 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je skupaj z Elektrom Celje pristopila k prestavitvi trafo postaje, ki se trenutno nahaja v
objektu N.H.M. 25. Prostor v katerem se nahaja trafo postaja je v lasti Občine Sevnica. Dela se bodo
izvajala na osnovi Zapisnika o investicijskih vlaganjih št. 15/2014 z dne 05.06.2014. Sredstva so bila
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Elektro Celje krije vse ostale stroške glede prestavitve
trafo postaje. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, z deli pa se nadaljuje v letu 2016.
Stanje projekta
Izdelan projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
104.105 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

13.047 €

OB110-14-0042 RUŠITEV OBJEKTOV

13.047 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2015 izvedla rušitev dveh objektov, prvega na območju Športno rekreacijskega
centra v Sevnici - odkupljen objekt na naslovu Prvomajska ulica 13, Sevnica, drugega pa na Bregu z
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namenom širitve ceste in zagotovitve večje preglednosti. Za namen rušitve je bilo potrebno pridobiti tudi
ustrezno gradbeno dovoljenje, vključno z vsemi potrebnimi soglasji.
Stanje projekta
Izvedba v letu 2015.

16069002 Nakup zemljišč

91.057 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ

91.057 €

Namen in cilj
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo neurejena
dejanska stanja s katastrom. Iz te postavke se je v letu 2015 plačala tudi ara in prvi obrok kupnine za
objekt last Tasič v Sevnici (skupaj 60.000,00 EUR), kupnina za zemljišče za vodohram Zavratec, kupnina
in odškodnina za zemljišče parkirišča pri OŠ Krmelj ter druge odškodnine ob podpisu služnostnih pogodb.
Stanje projekta
V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

5.124 €

1702 Primarno zdravstvo

5.124 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5.124 €

OB110-15-0028 GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.
5.124 €
Namen in cilj
GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA
Zdravstveni dom Sevnica je pripravil vso dokumentacijo za dozidavo in rekonstrukcijo obstoječega
objekta Zdravstveni dom Sevnica za nujno medicinsko pomoč in za preventivni center. Gradbeno
dovoljenje je bilo izdano 26.05.2015, izveden je bil razpis za izbor izvajalca del. Dokončuje se izgradnja
preventivnega centra, kjer bo večnamenska telovadnica in fitnes, ki jo bodo uporabljali za fizioterapijo in
za razne programe zdrave vadbe. V drugi fazi pa se bo izvedla rekonstrukcija obstoječih prostorov za
potrebe Nujne medicinske pomoči in izvedba manjšega dela rekonstrukcije prostorov za dopolnitev
Preventivnega centra. Nujna medicinska pomoč v ZD Sevnica že obstaja vendar je locirana v 1. etaži, ki
ima slabše dostope, prostori pa niso funkcionalno ločeni od ostalega dela ZD Sevnica. Izvedbo investicije
v celoti financira ZD Sevnica, Občina pa bo financirala nadzor nad izgradnjo investicije.
Stanje projekta
V izvajanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

113.965 €

1803 Programi v kulturi

12.162 €

18039005 Drugi programi v kulturi

12.162 €

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA
SEVNICA
7.569 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici Sevnica in obeh
izposojevališčih. Knjižnica je z investicijskimi sredstvi kupila senzorska vrata nadzora nad iznosom
gradiva iz knjižnice ter popravila streho.
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Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi

OB110-07-0158
INVESTICIJSKO
SVOBODE KRMELJ

VZDRŽEVANJE

DOMA
2.494 €

Namen in cilj
INVEST. VZRŽ. DOM SVOBODE KRMELJ
Sredstva so bila porabljena za nabavo šanka z mini kuhinjo v prostorih bivše kolonije ter zaves.

Stanje projekta
V zaključevanju.

OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI2.000 €
Namen in cilj
ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI
Sredstva so bila porabljena za sanacijo kletnih prostorov na objektu Studenec 33.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS

99 €

Namen in cilj
KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS
Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v knjižnici Krmelj in prostorih krajevne skupnosti. V
prostorih knjižnice se je nabavil termostat
Stanje projekta
V zaključevanju

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA

101.802 €
101.802 €
713 €

Namen in cilj
Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela v športnem parku Krmelj (športni objekti,
garderobni prostori in
garaže za spravilo delovnih strojev). V letu 2015 smo igrišče opremili s tablami za košarko.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

4.419 €

Namen in cilj
Sredstva so se porabila za postavitev stebrov za ograditev in razsvetljavo igrišča.
Stanje projekta
V izvajanju.
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OB110-14-0010 ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI
17.275 €
Namen in cilj
ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE
Občina Sevnica je uredila začasno nogometno igrišče pri bazenu v Sevnici. V letu 2015 se je postavila
zaščitna ograja in mreža ter postavili so se goli.
Stanje projekta
Projekt je v izvajanju.

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV

10.587 €

Namen in cilj
NAKUP FITNES NAPRAV
Občina Sevnica je v letu 2015 nabavila zunanje fitnes naprave za krajane Boštanja. Nabavna vrednost z
montažo je znašala 4.967,74 EUR. Prav tako so bile nabavljene naprave za krajane Krmelja. Naprave so
bile plačane v letu 2015, montaža naprav pa bo v mesecu marcu 2016. Vrednost nabave naprav je bila
5.818,07 EUR.
Stanje projekta
Projekt je v pripravi.

OB110-14-0025 SANACIJA BAZENA

42.767 €

Namen in cilj
SANACIJA SANITERNEGA DELA BAZENA
Občina Sevnica je v letu 2015 uredila toplo vodo na vseh notranjih in zunanjih tuših na bazenu. V letu
2013 smo dobili odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS o ureditvi in sanaciji stanja. Zadnji rok izvedbe je
bil 01.06.2015. V okviru sanacije se je namestila nova peč, zalogovnik vode, uredila se je vsa strojna
inštalacija ter zagotovila topla voda na vseh tuših.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-14-0026 SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI
7.261 €
Namen in cilj
SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI
Občina Sevnica je v letu 2015 nabavila novo peč za ogrevanje garderobnega in sanitarnega dela v
Športni dvorani. Z odločbo inšpektorja je bilo peč potrebno zamenjati.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-15-0013 NAKUP ZUNANJIH IGRAL ZA VRTEC ZA KS
STUDENEC
2.006 €
Namen in cilj
NAKUP OPREME ZA IGRALNICE V VRTCIH IN ZA OTROŠKA IGRIŠČA
Sredstva so bila namenjena za nabavo zunanjih igral pri vrtcu na Studencu.
Stanje projekta
Izvedeno.
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OB110-15-0015 IGRIŠČE ZA ODBOJKO NA MIVKI

6.224 €

Namen in cilj
V letu 2015 smo uredili igrišče za odbojko na mivki.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-15-0016 IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI

10.549 €

Namen in cilj
IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI
Igrišče v Florjanski ulici je bilo potrebno preplastiti, saj je bila trenutna površina nevarna za izvajanje
rekreacije. Vrednost preplastitve je znašala 10.549 EUR.

Stanje projekta
Investicija je zaključena.

19 IZOBRAŽEVANJE

3.214.893 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

27.106 €

19029001 Vrtci

27.106 €

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
PRED.VZGOJE
27.106 €
Namen in cilj
Občina Sevnica je dolžna kot ustanoviteljica vrtcev v naši občini zagotavljati sredstva za obnovo njihovih
prostorov, nakup opreme ter igral.
V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela:
- Vrtec Krmelj: odprava problematike svetlosti in osvetljenosti;
- Vrtec Šentjanž: napeljava vodovoda v igralnico vrtca;
- Vrtec Blanca: nakup opreme za nov oddelek vrtca;
- Vrtec Ciciban Sevnica: montaža tend v enoti Kekec, vgradnja dodatne črpalke, nakup igral.

Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno oziroma po potrebi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

OB110-08-0026 NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE

3.187.788 €
3.179.788 €
1.821.839 €

Namen in cilj
IZGRADNJA NOVE ŠOLE V TRŽIŠČU
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Občina Sevnica je v letu 2008 izvedla javni natečaj za izbiro najboljše rešitve za izgradnjo nove šole v
Tržišču. Postopek je v skladu z zakonodajo vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Postopek
je bil izveden do konca leta 2008, izbrano pa je bilo podjetje ARHE d.o.o. iz Ljubljane. Z njim je bila
sklenjena pogodba v mesecu marcu in sicer za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). Projekt za
izdelavo gradbenega dovoljenja je bilo izdelano do konca leta 2009, 11.02.2010 pa je bilo izdano
gradbeno dovoljenje. Projekt je bil usklajen tudi s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 2011
je bil objavljen javni razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu v RS in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011. V
mesecu juniju 2011 je bil občini Sevnica posredovan Sklep o izboru investicije nove šole v Tržišču in sicer
bo država sofinancirala investicijo v vrednosti 1,767.933,00 EUR. V letu 2012 je Občinski svet Občine
Sevnica potrdil Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za izgradnjo nove šole v Tržišču. V
začetku leta 2013 je občina s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela dinamiko
financiranja po letih, ki za občino ni ugodna, saj so sredstva porazdeljena na pet let, večji delež
financiranja pa je v zadnjih dveh letih. Občina je v mesecu juniju izvedla razpis za izbor izvajalca del in
pridobila ponudbe, ki pa so bile cenovno previsoke. Zato je občina naročila spremembo projektne
dokumentacije v delu zmanjšanja športnih površin za 400 m2. Po pridobitvi projekta v mesecu marcu
2014, je občina ponovno objavila javni razpis za izbor izvajalca del. Pogodba je bila podpisana v začetku
septembra 2014, sledila je uvedba v delo. V letu 2014 je bila izvedena rušitev šole, izkop gradbene jame
in priprava temeljev.
Občina Sevnica je v letu 2014 odkupila objekt bivše Intime Design v Tržišču in ga uredila za izvajanje
pouka za nižjo stopnjo, ki se je prej izvajal na mestu izgradnje nove šole. Adaptirani so bili prostori za
izvedbo pouka, za izvajanje podaljšanega bivanja, sanitarije in razdelilna kuhinja.
V letu 2015 je Občina nadaljevala z izgradnjo šole. Dela so potekala skladno s terminskim planom. Šola
je bila zgrajena, vgrajena so bila okna, delno fasada, zelena streha, delno kotlovnica, elektro in strojna
dela ter del zunanjih ureditev. Vrednost del v letu 2015 je bila 1,7 mio EUR, plačan je bil tudi nadzor in
projekt za opremo.
Stanje projekta
V izvajanju.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

245.849 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sedem osnovnih šol v Občini Sevnica in sicer za vzdrževanje objektov in
opreme.
V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela:
- Osnovna šola Tržišče: ureditev prezračevanja v kuhinji, sanacija asfalta na igrišču, radiator za ogrevanje
knjižnice in računalniške učilnice;
- Osnovna šola Krmelj: ureditev žlebov in žlebnih kotičkov ter ureditev napušča na strehi stavbe na stari
šoli, nakup namizne lupilnice krompirja, ureditev varnostne razsvetljave v novi šoli, zamenjava strehe,
sanacija strelovoda, strojni in ročni odkop cisterne ter nakup toplotne črpalke;
- Osnovna šola Boštanj: nakup kombija, ureditev atletske steze, nova streha;
- Osnovna šola Blanca: sanacija tušev in odtočnih cevi, vstavitev grelnega registra v prezračevalni
sistem, nakup dodatne programske opreme računovodskega programa Hermes, preureditev polovice
šolske knjižnice v učilnico, ureditev šolskega vrta;
- Osnovna šola Ane Gale Sevnica: obnova garaže, nakup dodatne programske opreme računovodskega
programa Hermes, nakup igral;
- Osnovna šola Šentjanž: nabava kalorimetrov;
- Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: Načrt strelovodne napeljave in odprava pomanjkljivosti
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strelovoda; pridobitev energetske izkaznice za centralno šolo in POŠ Studenec, nakup pomivalnega
stroja, izvedba kondenzacijskega sistema; zamenjava parketa in mehke stenske obloge v spodnji
telovadnici ter beljenje in izdelava golov, racionalizacija merilnih mest, nakup igrala za naravoslovno
igralnico;
- PŠ Studenec: obnova sanitarij za učence in učitelje, ureditev skladišča oljnih cistern (prezračevanje);
- PŠ Loka: obnova vodovodnega in toplotnega sistema.
Stanje projekta
Projekt se izvaja vsako leto.

OB110-12-0036 ENERGETSKA
MAJCNA ŠENTJANŽ

SANACIJA

OŠ

MILANA
142.097 €

Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž je vključevala naslednje ukrepe:Izdelava toplotno
izolacijske fasade s ploščami mineralne volne debeline 18 cm, menjava dveh oken ter vgradnjo
manjkajočih žaluzij na južni strani objekta, zamenjava in izolacija strehe s strešnimi sendvič paneli
debeline 10 cm in toplotna izolacija temeljev z XPS 12 cm.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne pogoje za
uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje GES, d.o.o, Spodnje Negonje 19b, 3250 Rogaška Slatina. Vrednost
izvedenih del je zanašala 128.882,00 EUR z DDV. Sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada so
znašala 86.447 EUR.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-13-0001 ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ461.865 €
Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA OŠ BOŠTANJ
Občina Sevnica je v poletnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Boštanj. Pogodba je bila
podpisana s podjetjem Optimum skupina iz Ljubljane. Končna vrednost projekta je znašala 450.000 EUR
ter je zajemala ureditev fasade, menjavo strehe ter oken in vrat. S strani evropskega kohezijskega sklada
smo prejeli 185.033,02 EUR.

Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-13-0003 ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
247.355 €
Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE KRMELJ S TELOVADNICO
Občina je že v pomladnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Krmelj. Investicija je zajemala novo
toplotno-izolacijsko fasado, izolacijo in zamenjavo strehe, z novimi so bila zamenjana okna in vrata.
Investicijo je izvedlo podjetje GES, Gradbeništvo, energetika in sanacije iz Rogaške Slatine. Vrednost
pogodbe je znašala 240 tisoč evrov, investicija pa je bila sofinancirana s strani evropskega kohezijskega
sklada, občina je prejela 115.456 EUR.
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Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-13-0004
ŠOLA LOKA

ENERGETSKA

SANACIJA

PODRUŽNIČNA
48.257 €

Namen in cilj
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE ŠOLE LOKA
Energetska sanacija OŠ Loka je vključevala naslednje ukrepe: Izdelava toplotne izolacije podstrešja s
pohodnimi ploščami mineralne volne debeline 20 cm, menjava stavbnega pohištva (3x vhodna vrata in
vrata na podstrešje), izvedba toplotne in hidro izolacije tal kleti pod prostori učilnic ter sanacija poškodb
na fasadi in napuščih.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne pogoje za
uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje OPTIMUM SKUPINA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 393, 1000
Ljubljana. Vrednost izvedenih del na podlagi medsebojne pogodbe po sistemu fiksnih cen in obračuna po
dejanskih količinah je znašala 44.169,62 EUR z DDV. Sredstva s strani evropskega kohezijskega sklada
so znašale 35.447 EUR.
Stanje projekta
Investicija je zaključena.

OB110-13-0005 ENERGETSKA
ŠOLA STUDENEC

SANACIJA

PODRUŽNIČNA
2.480 €

Namen in cilj
Občina Sevnica je v letu 2015 na PŠ Studenec uredila še notranjo kanalizacijo.
Stanje projekta
Projekt je v fazi izvajanja.

OB110-14-0021 TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

110.095 €

Namen in cilj
TELOVADNICA PRI OŠ ŠTENJANŽ
Že v letu 2010 je Občina Sevnica pridobila idejni projekt razdeljen v dve fazi in sicer za razširitev
telovadnice in umestitev knjižnice ter drugi del, ki je vezan na zunanjo ureditev z igriščem. Občina je
odkupila dodatno zemljišče za razširitev telovadnice. Občina Sevnica je v letu 2014 naročila projektno
dokumentacijo za izgradnjo nove telovadnice v Šentjanžu. V začetku leta 2015 je bil objavljen javni razpis
za izbor izvajalca del. Podpisana je bila pogodba z NGD d.o.o. iz Ljubljane. Dela so se začela izvajati v
mesecu septembru. Do konca leta 2015 je bila porušena stara telovadnica in pozidana nova do strehe.
Stanje projekta
V pripravi.

OB110-14-0043 KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

99.950 €

Namen in cilj
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Občina Sevnica je v mesecu avgustu podpisala pogodbo z izvajalcem del Zarja Kovis d.o.o. za ureditev
nove kontejnerske kotlovnice pri OŠ Krmelj. Obstoječ kotel na kurilno olje je bil demontiran, v obstoječi
kotlovnici pa se je uredila podpostaja. Urejena je bila nova kontejnerska kotlovnica s kotlom na pelete
moči 200 kw in zalogovnikom pelet (9000 kg). Vrednost del je bila 99.949 EUR.
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Stanje projekta
Investicija je zaključena.

19039002 Glasbeno šolstvo

8.000 €

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA8.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.
V letu 2015 so bila izvedena naslednja dela: sanacija podov in montaža parketa, povečanje učilnice št. 5,
izdelava vhodnih vrat.

Stanje projekta
Projekt se izvaja vsakoletno
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1 PREDSTAVITEV OBČINE SEVNICA

1.1 DEMOGRAFSKE IN PROSTORSKE ZNAČILNOSTI OBČINE SEVNICA
Na območju občine Sevnica je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
(www.stat.si) v drugi polovici leta 2015 prebivalo 17 544 občank in občanov. To predstavlja
0,85 % vseh Slovenk in Slovencev.
Povprečna starost občanov je bila v letu 2015 43,5 let. Spodnja preglednica kaže na trend
staranja prebivalstva. Izmerjeni indeks staranja je 134,9. Podatek o povprečni starosti je
primerljiv z državnim povprečjem (42,6 let); indeks staranja je na slovenski ravni nižji (122,7).

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ŠTEVILO
PREBIVALCEV
17 631
17 560
17 512
17 470
17 504
17 544

ŠTEVILO ŽIVOROJENIH
OTROK
170
165
161
161*
186*
187*

POVPREČNA STAROST
42,2
42,5
42,7
43
43,4
43,5

*Podatki sta iz podanih vlog za pomoč ob rojstvu.

Geografsko zelo razgibano območje po velikosti meri 272 km2, kar občino Sevnica po
površini uvršča na 12. mesto v državi oziroma predstavlja 1,3 % površine celotne Slovenije.
Iz razmerja med površino in številom prebivalstva izhaja podatek o povprečni gostoti
naselitve, ki je bila v sevniški občini v letu 2015 64,5 prebivalcev na km2. To je bistveno
manj od gostote prebivalstva, merjene glede na ozemlje celotne države; ta znaša 101,8
prebivalca na km2.
Število naselij v občini je 119. Gostota poselitve je najvišja v osrednjem poselitvenem jedru
z mestom Sevnica in širšo okolico, ob sotočju Save in Mirne.
Občino sestavlja enajst krajevnih skupnosti: Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Krmelj, Loka
pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.
Občina Sevnica skozi svoje pristojnosti ter preko javnih zavodov, podjetij in v sodelovanju s
krajevnimi skupnostmi skrbi za javno infrastrukturo (lokalno cestno omrežje, vodovodni
sistemi, kanalizacijski sistemi, A), ki je osnova za kakovost življenja in gospodarske
dejavnosti.
Občina se mora razvijati kot prostor, privlačen za uresničevanje družbenih in gospodarskih
potreb. Pogoj za to je urejena infrastruktura. Tekom leta je bilo tako, poleg rednega
vzdrževanja vseh lokalnih cest in javnih poti, urejenih več odsekov cest in zgrajenih hodnikov
za pešce, zvrstile so se sanacije plazov.
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Na območju občine je 235 kilometrov lokalnih cest, ki so skoraj vse asfaltirane (98 %). Javnih
poti je 385 kilometrov, za njihovo vzdrževanje skrbijo posamezne krajevne skupnosti. Dolžina
državnih cest je 95,4 kilometrov.

1.2 EKONOMSKI KAZALNIKI IN GOSPODARSTVO
Konec leta 2015 (zadnji dostopni podatek je za mesec november 2015) je bilo v sevniški
občini delovno aktivnega prebivalstva gledano po občini prebivališča 7 117. Stopnja
registrirane brezposelnosti je z 876 brezposelnimi osebami znašala 11 %. Primerjava po
letih (tudi z državnim povprečjem) je razvidna iz spodnje tabele:
2012

2013

2014

*2

*2

*3

*1

*2

*3

*1

*2

1 059

1 092

13,4

7 063

1 059

13

7 086

997

RS:12,2

RS: 13

2015
*3

*1

12,3

7 117

2*

3*

876

11

RS: 13

RS: 11,7

Delovno aktivno prebivalstvo (*1), registrirane brezposelne osebe (*2) in stopnje registrirane brezposelnosti (3*) po občinah
prebivališča, Slovenija, mesečno. Podatki za posamezno leto se nanašajo na zadnji mesec v letu oz. v letu 2015 na mesec
november; zadnji dostopni podatek. Vir: www.stat.si.

Povprečna mesečna bruto plača (po dejavnostih SKD 2008 – skupaj) občana občine Sevnica
(podatek za november 2015) je znašala 1.441,01 evrov. Povprečna slovenska mesečna
bruto plača je bila v istem obdobju 1.679,41 evrov.
V naslednji tabeli so podatki o poslovnih subjektih v občini Sevnica, ki so evidentirani
v Poslovnem registru Slovenije.
Skupaj

Gospodarske
družbe in
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

2010

1.236

228

682

28

48

182

68

2011

1.257

232

695

28

48

183

71

2012

1.253

241

675

28

51

177

81

2013

1.279

251

691

28

52

175

82

2014

1.256

260

662

29

52

175

78

2015

1.285

264

660

29

54

175

76
Vir: Ajpes
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Preglednica največjih podjetij glede na število zaposlenih (Vir: e-bonitete.si)

LISCA d. d. Sevnica
STILLES d.o.o.
PREIS SEVNICA d.o.o.
KMEČKA ZADRUGA Sevnica z. o. o.
SILIKO D.O.O.
INKOS d.o.o. Krmelj
TANIN SEVNICA d. d.
KOPITARNA SEVNICA D.D.
INPLET d.o.o.
JP KOMUNALA d.o.o. Sevnica
PLASTOFORM BLANCA d.o.o.
RAFAEL d.o.o. Sevnica

226
188
155
134
150
125
100
97
84
60
63
58

1.3 NALOGE JAVNEGA POMENA

Občina Sevnica je v statutu opredelila naloge javnega pomena, ki jih opravlja v skladu s
predpisi. Opravljanje javnih služb zagotavlja neposredno v okviru občinske uprave, z
izvajanjem ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih ter z dajanjem koncesij.
Občina Sevnica izvaja upravno in finančno poslovanje za krajevne skupnosti.
Občina je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Sevnica, Lekarne Sevnica, Javnega podjetja
Komunala Sevnica, Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(KŠTM) Sevnica, Knjižnice Sevnica ter vseh osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole.
Občina Sevnica je soustanoviteljica Javnega podjetja Plinovod Sevnica, Posavskega muzeja
Brežice, Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, javnega podjetja CeROD in
Regionalne razvojne agencije Posavje.
Občina za razvoj družbenih dejavnosti skrbi preko Javnega zavoda za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica; tudi z rednim vzdrževanjem in
omogočanjem dostopnosti do številnih javnih objektov, namenjenim tako mladinskim in
športnim kot tudi kulturnim dejavnostim. Podpora športnim društvom so redno vzdrževane
športne površine, ki se iz leta v leto povečujejo. Občina društvom preko zavoda KŠTM
Sevnica, ki trži objekte, financira 95 odstotkov najemnine uporabe športnega doma in
športne dvorane v Sevnici. Ostala javna športna infrastruktura je primerno vzdrževana in
brezplačna.
Sistemska skrb za področje družbenih dejavnosti je tisti del življenja lokalne skupnosti, ki
se v različnih segmentih v največji meri dotika vseh občank in občanov. Ker vključuje tudi
skrb za najmlajše in najstarejše ter socialno šibke, ji je potrebno namenjati še posebno
pozornost.
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Za potrebe otroškega varstva in predšolske vzgoje v občini deluje Vrtec Ciciban Sevnica,
ki poleg centralnega vrtca v Sevnici združuje še enote v OŠ Boštanj, podružnični OŠ Loka pri
Zidanem Mostu in Studenec ter enoto Kekec v Sevnici. Enote za predšolsko vzgojo pa imajo
tudi OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Blanca. Prostorskim potrebam, ki so
posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih
intenzivno prilagajala z odpiranjem novih oddelkov, dvema novogradnjama in adaptacijami
pri šolskih objektih. V šolskem letu 2015/2016 vrtce v občini Sevnica obiskovalo 668 otrok v
37 oddelkih, kar je dva oddelka več kot v lanskem letu.
Na sedmih osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih v ustanoviteljstvu Občine
Sevnica, ki delujejo na devetih lokacijah po občini (OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama na Studencu in v Loki pri
Zidanem Mostu, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče) je v šolske klopi septembra 2015
sedlo 1380 učencev, med njimi 164 prvošolcev.
Srednješolska leta so se pričela za 168 učencev, ki so v lanskem šolskem letu uspešno
zaključili devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih šolah.

1.4 PREDSTAVITEV OBČINSKE UPRAVE OBČINE SEVNICA
Občino Sevnica predstavlja in zastopa župan Srečko Ocvirk, ki svojo funkcijo opravlja
poklicno. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine, Nadzorni odbor pa je najvišji organ nadzora javne porabe.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Predstojnik občinske uprave je
župan, neposredno pa jo vodi direktor občinske uprave.
V Občinski upravi Občine Sevnica je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 33 uslužbencev. 29
je zaposlenih za nedoločen čas, 4 za določen čas, od tega 3 za opravljanje projektnega dela.
2 uslužbenki sta bili v tem času na porodniškem dopustu.
V oddelku za družbene dejavnosti so bile zaposlene tri uslužbenke, od tega ena z
univerzitetno izobrazbo ter dve z visoko strokovno izobrazbo. Oddelek deluje na področjih
zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva; programov
razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva,
športa, socialnega skrbstva.
V oddelku za finance so bile zaposlene štiri uslužbenke; ena uslužbenka z magisterijem, ena
uslužbenka z univerzitetno izobrazbo in dve z visoko strokovno izobrazbo. Eno od delovnih
mest je nezasedeno, delo opravlja delavka iz splošne službe. Oddelek pripravlja in razlaga
občinski proračun, njegove rebalanse in zaključni račun, premoženjsko bilanco, skrbi za
tekoče finančno poslovanje, izvaja računovodska in knjigovodska opravila ter te naloge
opravlja še za vse krajevne skupnosti in javni zavod Knjižnica Sevnica.
V oddelku za gospodarske dejavnosti je bilo zaposlenih pet uslužbencev, od tega trije
uslužbenci z univerzitetno izobrazbo, uslužbenec z visoko strokovno izobrazbo in ena s
srednješolsko izobrazbo. Ena uslužbenka je na porodniškem dopustu. Oddelek zagotavlja
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pogoje za razvoj gospodarske in kmetijske dejavnosti v občini Sevnica. Načrtuje razvoj
občine, spremlja gospodarska gibanja.
V oddelku za okolje in prostor je zaposlenih osem uslužbencev na sistemiziranih delovnih
mestih, od tega štirje z univerzitetno izobrazbo, dva z visoko strokovno, eden z višjo in eden
s srednjo izobrazbo. Na predmetnem oddelku je ena oseba zaposlena na projektnem delu, z
univerzitetno izobrazbo. Oddelek izvaja naloge na področjih cestne in komunalne
infrastrukture ter komunikacij, varovanja okolja, stanovanjske dejavnosti, prostorskega
načrtovanja, varnosti.
V splošni službi je bilo zaposlenih osem uslužbencev na sistemiziranih delovnih mestih, od
tega trije z univerzitetno izobrazbo, ena z visoko strokovno izobrazbo, trije s srednjo
izobrazbo splošne smeri (ena za določen čas, ki nadomešča uslužbenko je na porodniškem
dopustu ) in eden s poklicno izobrazbo. Na predmetnem oddelku sta dve osebi zaposleni na
projektnem delu, ena oseba z univerzitetno izobrazbo, ena z visoko. Med dejavnostmi
splošne službe so organizacija občinske uprave, upravljanje občinskega premoženja,
priprava splošnih aktov, strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet,
nadzorni odbor, občinske komisije in odbore itd.
V kabinetu župana je bila zaposlena ena uslužbenka z univerzitetno izobrazbo. Gre za
izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za kabinet župana.
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2 POROČILO O IZVEDENIH PROJEKTIH IN OSTALIH
AKTIVNOSTIH OBČINE SEVNICA V LETU 2015

2.1 SPLOŠNO O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA

Proračun Občine Sevnica za leto 2015 je bil sprejet z odlokom na 5. redni seji Občinskega
sveta Občine Sevnica dne 25.02.2015 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št.
13/15. Zaradi lokalnih volitev konec leta 2014 se je sprejem proračuna premaknil v leto 2015.
Decembra 2014 je župan sprejel sklep o začasnem financiranju, ki je z uveljavitvijo Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2015 prenehal veljati.
Proračun je bil pripravljen v skladu s predpisi ter usmeritvami proračunskega priročnika, ki ga
za občine vsako leto pripravi Ministrstvo za finance. Priloga odloka o proračunu je splošni
del, ki zajema bilanco po ekonomski klasifikaciji, posebni del, kjer so finančni načrti, ki so
prikazani po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov, ki zajema
dolgoročno načrtovane projekte, investicijske transfere in subvencije. Finančni načrti so
ločeni po notranjih organizacijskih enotah glede na pristojnosti in odgovornosti oddelkov
občinske uprave ter po posameznih krajevnih skupnostih. V paketu proračunskih
dokumentov je Občinski svet Občine Sevnica na isti seji sprejel še letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter kadrovski načrt.
Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13
popr.), 110/11 – ZDIU12) župan predlaga občinskemu svetu poročilo o izvrševanju
proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje realizacijo prejemkov in izdatkov
proračuna skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o enotnem
kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02,
58/03, 134/03 in 34/04) ter programsko klasifikacijo, ki jo določa Pravilnik o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05). V letu 2015 je Občinski
svet obravnaval polletno poročilo o izvrševanju proračuna na seji v jeseni, medtem ko so
občinski svetniki in člani Nadzornega odbora gradivo prejeli konec julija 2015.
Vse obveznosti na dan 31.12.2015, ki so navedene v bilanci stanja (v poglavju 3.1) izvirajo iz
tekočega poslovanja in plačilo njihovih stroškov nima daljše ročnosti od 30 dni. V leto 2016
ne prenašamo zaostalih dolgov oziroma obveznosti iz že izvedenih investicij, razen tekočih
obveznosti iz naslova rednega poslovanja in izpolnjevanja zakonskih nalog lokalne
skupnosti. V letu 2015 so nastale določene težave na gradbišču telovadnice pri OŠ Šentjanž,
zato so na računu ostala neporabljena sredstva iz tega naslova, ki se namensko prenašajo v
leto 2016; torej se z rebalansom uvrščajo na navedeni projekt.
Z zagotavljanjem sredstev krajevnim skupnostim in sorazmernim izvajanjem občinskih
projektov po svojem celotnem območju ter sprotni koordinaciji med vodstvi KS in občinsko
upravo, je Občina Sevnica kljub varčevanju in racionalizaciji dobro skrbela za vsestransko
uravnotežen razvoj, tudi z uspešnim črpanjem sredstev iz evropskih skladov. V povezovanju
in sodelovanju z ostalimi posavskimi občinami pa si je prizadevala tudi za skladen regionalni
razvoj.
Splošni del zaključnega računa predstavlja bilanca prihodkov in odhodkov. Posebni del
zaključnega računa zajema realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
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Izvajanje načrta razvojnih programov vsebuje obrazložitve izvajanja investicij iz planiranih
razvojnih programov po posameznih področjih.
Podatki iz bilance stanja vsebujejo pojasnila glede sredstev in obveznosti do virov sredstev.
Prihodki splošnega dela zajemajo davčne prihodke, nedavčne prihodke, druge nedavčne
prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke.
V zaključnem računu za leto 2015 so zajeti vsi prihodki, ki so bili nakazani na transakcijski
račun do 31.12.2015 in vsi odhodki, ki so odlili z računa do 31.12.2015 (denarni tok).
V spodnjem grafu so izražene primerjave višin proračunov Občine Sevnica v letih od 2010 do
2015.
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Odhodkovni del zaključnega računa obsega tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.

Tekoči odhodki zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za
prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih
obresti in sredstva izločena za rezerve.
Tekoči transferi obsegajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere.
Investicijski odhodki zajemajo sredstva namenjena nakupu in gradnji osnovnih sredstev.
Investicijski transferi pa vsebujejo namenska sredstva za investicije javnim zavodom, javnim
podjetjem in drugim neprofitnim organizacijam.
Znotraj posameznih sklopov postavk ni večjih prekoračitev glede na veljavni proračun.
Podrobnejše obrazložitve posameznih proračunskih postavk so vodje notranjih
organizacijskih enot zapisali po posameznih področjih oziroma proračunskih uporabnikih
skladno s programsko ter ekonomsko klasifikacijo.
Občina Sevnica ima vzpostavljen sistem zakladnice v katero so vključeni vsi njeni
proračunski uporabniki. Zakladniški podračun proračuna je v letu 2015 dosegel 448,39 EUR
presežka obresti, katere so bile skladno s Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna,
poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih,
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vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/2007, 81/2009),
prenesene na podračun proračuna Občine Sevnica.
V zaključnem računu proračuna so vključeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti, kot to
predpisuje proračunski priročnik. Podatki v zaključnem računu so usklajeni, zato je izkazan
presežek sestavljen iz presežka proračuna in presežkov vseh enajstih krajevnih skupnosti.
Krajevne skupnosti, kot samostojne pravne osebe, vodijo samostojno knjigovodstvo
in so predložile AJPES–u računovodske izkaze, kot jih predpisuje Pravilnik o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava. S tem v zvezi izpostavljamo, da so vsi podatki, potrebni za vodenje
državne statistike vsebovani v predstavljenem zaključnem računu Občine Sevnica in
je potrebno zato zaključne račune krajevnih skupnosti obravnavati pasivno.

2.2 OBČINSKI SVET
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. 85/11) in od 1.6.2015 dalje pa v
skladu 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) so se v letu 2015 izplačale
sejnine članom občinskega sveta ter članom in predsednikom delovnih teles, vezano glede
na prisotnost na sejah. Sredstva za manipulativne stroške ter za pisarniški material in
reprezentanco – osvežilne napitke za izvedbo sej Občinskega sveta so v proračunu
zagotovljena med stroški splošne službe ter reprezentanco župana.
Občinski svet Občine Sevnica je na osmih (8) rednih sejah in eni dopisni seji obravnaval vso
predloženo gradivo in sprejel predlagane sklepe, po predhodnih obravnavah na pristojnih
delovnih telesih.
Na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Sevnica političnim strankam
pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na lokalnih volitvah
leta 2014. Sredstva so se po dvanajstinah redno nakazovala političnim strankam, v letu 2015
so politične stranke prejele tudi sredstva za mesec november in december 2014, saj so se
neporabljena sredstva iz leta 2014 namensko prenesla v leto 2015.
Letni izvedbeni cilj kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in
sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo je bil dosežen, s sklici rednih
in dopisnih sej ter sprejemom vseh predlaganih sklepov.

2.3 NADZORNI ODBOR
Pet članski nadzorni odbor je, v okviru svojega dela, na devetih (9) rednih sejah, dve (2)
dopisnih sejah in izvedenih nadzorih, v okvirih sprejetega letnega programa dela, bil
upravičen do sejnin na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 85/11)
in od 1.6.2015 dalje na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov
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krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15).
Občina je zagotovila tudi sredstva za materialne stroške nadzornega odbora. Člani
nadzornega odbora so se v letu 2015 udeležili strokovnih izobraževanj, zato so nastali tudi
stroški kotizacije ter posledično potni stroški.
Letni izvedbeni cilj izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo
proračunskih sredstev Občine Sevnica je bil dosežen z izvedbo vseh nalog po programu
dela, kljub temu, da je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

2.4 ŽUPAN
2.4.1

Nadomestilo za delo župana in podžupanov

Župan opravlja svojo funkcijo poklicno. Podžupana sta bila imenovana v mesecu aprilu 2015,
svoje delo pa sta pričela opravljati s 1.5.2015, funkcijo opravljata nepoklicno. Župan je
prejemal plačo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, podžupana pa sta
prejemala plačilo za opravljanje svoje funkcije v skladu s sklepom o imenovanju.
2.4.2

Materialni stroški urada župana

Župan je odgovoren za obveščanje in informiranje javnosti o delovanju Občine Sevnica, kar
se izvaja z zagotavljanjem sredstev za objavo prispevkov o delovanju občine v lokalnih in
regionalnih medijih ter izvedbo novinarskih konferenc. Občina je v letu 2015 s sklepi
zagotovila dodatna sredstva za informiranje in stike z javnostjo.
Občina Sevnica znotraj kabineta župana zagotavlja tudi sredstva za gostinske storitve ob
poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med
njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje duhovnikov, sprejem najboljših učencev, izbor
športnika leta, prireditve ob državnih praznikih, prireditve ob občinskem prazniku in druge
priložnostne prireditve. S temi sredstvi se deloma sofinancirajo tudi stroški pogostitev
prireditev v občini Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije ob jubilejih ter ob
posebnih dogodkih enkratnega značaja, kot so denimo organizacija svetovnega, evropskega
ali državnega prvenstva, prav tako pa tudi regijska srečanja.
Občina je tudi v letu 2015 nabavila nekaj državnih in občinskih zastav za protokolarne
namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, za potrebe javnih zavodov in
javnega podjetja, s katerimi so se nadomestile uničene zastave, ter krila stroške izobešanja
zastav ob državnih praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju. Za izvedbo
občinskega praznika se nakupijo tudi priznanja in plakete ob občinskem prazniku Občine
Sevnica.
Občina je zagotovila sredstva tudi za druge materialne stroške protokola, potrebne ob
slovesnostih v Občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica
(aranžiranje priložnostnih spominkov in daril, cvetlični aranžmaji, ozvočenja prireditev,
ureditev scene, tisk promocijskega materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob
praznovanju njihovih jubilejev, obiski starostnikov). Skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah mora občina kot organizatorica prireditev plačati avtorski honorar za predvajanje
glasbe in izvedena glasbena dela na prireditvah Združenju Sazas in Zavodu IPF.
Občina Sevnica zagotavlja tudi simbolična darila za vse mladoporočence, ki se poročijo na
sevniškem gradu in drugih poročnih lokacijah v občini, prav tako pa tudi darila za izvedbo
jubilejnih porok.
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2.4.3

Izvedba protokolarnih dogodkov

Občina je v letu 2015 izvedla številne protokolarne dogodke, med katere uvrščamo prireditve
ob občinskem prazniku v novembru, prireditve in dogodki ob državnih praznikih (dan
državnosti, kulturni praznik, prvi maj, dan boja proti okupatorju), sprejem najboljših učencev,
izvedbo jubilejnih porok, podelitev Listin Občine Sevnica ter številne otvoritve in priložnostne
sprejeme, ob katerih župan prav tako podeli protokolarna darila. Ob koncu leta pa se
poslovnim partnerjem za dobro sodelovanje podelijo novoletna darila manjše vrednosti.
2.4.4

Transferji neprofitnim organizacijam

Občina Sevnica je v letu 2015 sredstva iz konta transferji neprofitnim organizacijam društvom
in organizacijam pomagala pri organizaciji prireditev in dogodkov širšega lokalnega pomena
ter na podlagi 128 vlog s 85 sklepi o odobritvi določila višino sofinanciranja kulturnih, športnih
in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah in jih organizirajo
sevniška društva, klubi in druge organizacije.

2.4.5

Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila s sklepi o prerazporeditvah prenesena na
posamezna področja porabe za nepredvidene namene kot tudi za namene, kjer so bila s
planom zagotovljena sredstva v premajhnem obsegu. Sredstva so se tako namenila za
socialne transfere, transfere neprofitnim organizacijam, za izdelavo energetskih izkaznic, za
energetsko sanacijo Podružnične šole Loka, za rekonstrukcijo igrišča v Florjanski ulici, za
plačilo prvega obroka kupnine za objekt in zemljišče Tasič, investicijsko vzdrževanje objektov
predšolske vzgoje, investicijski transfer izvajalcem javnih služb za požarno varnost,
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, plačilo prevozov s kombijem na relaciji Sevnica–
Šentjanž-Sevnica in Sevnica-Boštanj-Sevnica, nakup Komunalnega vozila za prevoz
odpadkov ter za plačilo nepredvidenih izdatkov (razne sanacije cest, vodovodov, razno
projektno dokumentacijo).
Letni izvedbeni cilj izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom
ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti je bil dosežen, saj so bile vse naloge
dosežene znotraj planiranih sredstev.

2.5 SPLOŠNA SLUŽBA
2.5.1

Stroški dela

Zaposleni v občinski upravi prejemajo plačo v skladu s predpisi na področju javnih
uslužbencev. Delavcem pripada tudi regres za letni dopust, povračilo za stroške prehrane
med delom, povračilo stroškov prevoza na delo ter nadurno delo s pripadajočimi prispevki. V
letu 2015 je bilo sproščeno tudi napredovanje v plačnih razredih in v naziv, vendar le tista, ki
so bila po ocenjevanjih izvedena v letih 2014. V skladu s predpisi o plačah javnih
uslužbencev zaposlenim pripadajo tudi sredstva za delovno uspešnost, vendar so bila zaradi
finančne situacije le-ta zamrznjena. Izplačane so bile tudi jubilejne nagrade, ki se od
veljavnosti Zakona za uravnoteženje javnih financ veže na skupno delovno dobo v javnem
sektorju. V letu2015 je bila delavcu ob upokojitvi izplačana tudi odpravnina.
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2.5.2

Oglaševanje občinske uprave

Občina v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu RS in drugih medijih objavlja
predpise, sklepe, javne razpise, natečaje in druga obvestila. Predvideni strošek objav je bil
prekoračen, zato smo sredstva dodatno zagotovili s sklepom o prerazporeditvi.
Letni izvedbeni cilj sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti je bil
kljub preseženo porabo sredstev nad predvidenimi, dosežen.
2.5.3

Delovanje zvez občin

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije, za kar plačuje letno članarino, ki je vezana na
število prebivalcev v občini. Iz naslova članarine so stroški seminarjev, ki jih organizira
skupnost, nižji.
2.5.4

Izdatki za pisarniški material, blago in storitve

Občinska uprava nabavlja pisarniški material po sklenjeni pogodbi na podlagi izvedenega
javnega naročila za potrebe uprave, občinskega sveta, odborov in komisij. Občinska uprava
nabavlja strokovno literaturo in dnevno časopisje, izvaja določila varstva pri delu, varstva
pred požarom, skrbi za čiščenje poslovnih prostorov, ki ga izvaja zunanji izvajalec, izbran po
postopku javnega naročanja in zagotavlja varovanje občinske stavbe ter obhode javnih
površin.

2.5.5

Energija in komunalne storitve za delovanje OU

Občina kot lastnik objekta upravne stavbe plačuje elektriko in komunalne storitve, ki jih del
poračuna z Upravno enoto Sevnica in Finančno upravo – finančna pisarna v Sevnici, ki
uporabljata del prostorov v upravni zgradbi. Plačujejo se stroški poštnega prometa in
telekomunikacijske storitve na podlagi sklenjenih pogodb po cenikih izvajalcev. Ravno tako
Občina poravna obratovalne stroške še za nekatere druge objekte in poslovne prostore v
lasti Občine Sevnica.

2.5.6

Prevozni stroški in storitve OU in izdatki za službena potovanja OU

V letu 2015 je Občina skrbela tudi za vzdrževanje treh motornih vozil v lasti Občine. Občina
je v skladu s predpisi plačevala tudi izdatke v zvezi s službenimi potovanji.

2.5.7

Drugi odhodki v zvezi z delom občinske uprave, vzdrževanje objektov in
naprav ter nakup osnovnih sredstev

V letu 2015 je Občina Sevnica sklenila avtorske pogodbe v zvezi knjige Monografija občine
Sevnica.
Na osnovi pogodb o delu je Občina Sevnica plačevala organizacijo spremstva pri porokah.
Med druge operativne odhodke sodijo tudi stroški tekočega vzdrževanja počitniškega objekta
v Novem gradu, izvedene revizorske storitve tako za Občino Sevnica in javne zavode
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Občina omogoča opravljanje obvezne delovne prakse študentom in dijakom ter jim v skladu
z Zakonom za uravnoteženje javnih financ zagotavlja nagrado za njihovo delo.
Občina skrbi za redno izobraževanje uslužbencev, zagotavlja sredstva za plačilo notarskih in
odvetniških storitev ter cenitev, ki so potrebne za prodajo ali nakup nepremičnin za potrebe
Občine. Sredstva so bila porabljena nad planiranimi, saj je Občina poravnala stroške
odvetnikom za pomoč in pravno svetovanje v odškodninskih tožbah.
V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za stroške plačilnega prometa in bančne storitve
ter davčne postopke.
V letu 2015 je imela Občina Sevnica sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z
invalidskim podjetjem INDE d.o.o. Sevnica, saj mora Občina Sevnica izpolnjevati tudi
obveznosti iz naslova zaposlovanja invalidov – kvotni sistem.
2.5.8

Financiranje Medobčinskega inšpektorata–skupnega prekrškovnega organa

Dne 4.5.2009 je pričel z delovanjem Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju:
MI-SPO), ki izvaja inšpekcijsko nadzorstva nad izvajanjem in spoštovanjem občinskih
predpisov, naloge komunalnega nadzorstva ter naloge občinskega redarstva na področjih, ki
jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi
občin ustanoviteljic na tem področju.
Občina Sevnica skladno z odlokom o ustanovitvi in Dogovorom o medsebojnih pravicah,
obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij kot soustanoviteljica zagotavlja svoj delež
finančnih sredstev za delovanje MI-SPO (plače in materialni stroški). Na podlagi 26. člena
Zakona o financiranju občin se občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno
opravljanje posameznih nalog občinske uprave v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz
sredstev državnega proračuna v višini 50% za v preteklem letu realizirane odhodke občinskih
proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog. Občina Sevnica bo na tej podlagi del
sredstev za sofinanciranje MI-SPO dobila izplačanih iz državnega proračuna.
Letni izvedbeni cilj zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih
proračunskih uporabnikov je bil dosežen, saj so pogoji dela za zaposlene ustrezni, javnim
uslužbencem delodajalec zagotavlja delo, sredstva za nemoteno delo, ustrezne pogoje dela,
ter v zakonskem roku izplača plače v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjenimi
pogodbami.
2.5.9

Vzdrževanje objektov in opreme

Občina vzdržuje občinsko stavbo ter druge stavbe v lasti Občine Sevnica in skrbi za njihovo
postopno obnovo. V letu 2015 so se izvedla vzdrževana dela na čebelarskem domu,
menjava poškodovane in uničene strešne kritine na objektu občinske uprave, izvedla se je
tudi ureditev v objektu KS Blanca, v počitniškem stanovanju v Novigradu, zamenjava lesene
ograje na Tončkovem domu ter druga manjša vzdrževalna dela. Iz stroškov investicijskega
vzdrževanja so se poravnali stroški ureditve športnega objekta na Radni skladno z odločbo
gradbenega inšpektorja, delno stroški za ureditev kletnih prostorov na objektu Studenec 33
ter celovita adaptacija hiše na naslovu Kvedrova cesta 8 v Sevnici, v kateri deluje bivalna
enota. Redno se skrbi za popravila in vzdrževanje opreme v lasti Občine ter za vzdrževanje
računalniških programov in opreme.
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2.5.10 Nakup osnovnih sredstev
V letu 2015 smo kupili del nove opreme (nizka omara ter stoli) za sejno sobo Občine Sevnica
(bivši matični urad), nove pisarniške stole zaradi zamenjave dotrajanih ter nove police za
arhiv uradnih listov. Potrebna je bila zamenjava strežnika ter nekaj druge računalniške
opreme. V letu 2015 smo kupili tudi celotno pohištvo za hišo na Kvedrovi cesti 8 v Sevnici za
delovanje bivalne enote, gasilska oprema za predmeten objekt ter za objekt Tončkovega
doma na Lisci, nove vzmetnice za počitniški del v Tončkovem domu na Lisci ter klimatska
naprava za počitniško stanovanje v Novem gradu.
Letni izvedbeni cilj upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje
občinske uprave ter organov občine je bil dosežen kljub potrebi po zagotovitvi dodatnih
sredstev.

2.6 ODDELEK ZA FINANCE
2.6.1

Strateški cilji delovanja Oddelka za finance








2.6.2

Zakonita priprava proračuna
Zagotavljanje tekoče likvidnosti med letom
Spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih financ
Transparentno predstavljanje in priprava poročil o izvrševanju proračuna
Zagotavljanje rednega revidiranja poslovanja
Skrb za informiranje o pripravi in izvrševanju finančnih načrtov posrednih in
neposrednih proračunskih uporabnikov
Zakonita priprava zaključnega računa proračuna

Proračun in njegovo izvrševanje

V letu 2015 je oddelek za finance opravljal naslednje naloge:
 priprava in razlaga občinskega proračuna, obdobnih poročil in zaključnega
računa,
 finančno poslovanje,
 blagajniško poslovanje,
 računovodstvo in knjigovodstvo,
 priprava premoženjske bilance proračuna in premoženjske bilance občine,
 sodelovanje z odborom za finance in proračun in z nadzornim odborom ter
ostalimi resornimi delovnimi telesi občinskega sveta,
 načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna,
 opravljanje projektnega dela z oddelkom za družbene dejavnosti, oddelkom za
gospodarske dejavnosti ter oddelkom za okolje in prostor na področju planiranja
investicijskega razvoja, obračunavanja in pregledovanja začasnih in končnih
situacij, strokovne kontrole porabe finančnih sredstev za investicije in sodelovanja
pri nadzoru nad izvrševanjem programa investicij posameznih oddelkov,
 pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev iz naslova več prejetih
prihodkov od planiranih ter pisno utemeljevanje,
 priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe zunanje revizije,
 priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja financ,
 zagotavljanje podatkov o vrednotenju premoženja občine in skrb za pravilno
evidentiranje premoženja,
 skrb za poseben finančni arhiv,
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spremljanje področne zakonodaje ter informiranje ostalih sodelavcev o
predvidenih novostih,
sodelovanje pri Komisiji za proračun in javne finance pri Skupnosti občin
vse navedene aktivnosti smo izvajali tudi za JZ Knjižnico Sevnica ter vse
Krajevne skupnosti.

Temeljne aktivnosti zaposlenih na Oddelku za finance v proračunskem letu so:
1. PRIPRAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA
Oddelek za finance je pripravljavec dokumentov proračuna. Skrbimo za zakonitost
dokumentov, transparentnost poročil, doseganje rokov ter spoštovanje določil proračunskega
priročnika.
2. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
Oddelek za finance spremlja izvrševanje proračuna in o tem poroča vodjem oddelkov,
županu ter direktorju. Najmanj enkrat mesečno pripravimo poročilo o realizaciji, s katerim so
seznanjeni vsi skrbniki postavk oziroma projektov ter prej navedeno vodstvo uprave.
Občina Sevnica je zavezanka za DDV. Obračuni potekajo mesečno. Skladno s trenutno
zakonodajo pri gradnji infrastrukture, ki bo v bodoče služila v tržne namene, uveljavljamo
vstopni DDV.
Oddelek za finance vodi blagajniško poslovanje za potrebe kopirnih storitev za občane ter
plačevanja občinskih upravnih taks v upravnih postopkih ter gotovino iz parkomata.
3. PRIPRAVA REBALANSOV MED LETOM
V letu 2015 nismo Občinskemu svetu predložili v sprejem nobenega rebalansa, temveč so
skrbniki in vodje županu predlagali v potrjevanje sklepi o prerazporeditvah. Proti koncu leta
smo na določenih kontih beležili več vplačanih prihodkov od planiranih, zato smo v Oddelku
za finance predlagali sklepe o porabi teh virov v proračunu 2015.
4. PRIPRAVA POSLOVNEGA POROČILA
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave poslovnega poročila. Poročilo je
sestavni del Zaključnega računa proračuna za leto 2015.
5. PRIPRAVA POROČIL O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
Oddelek za finance je bil koordinator in nosilec priprave poročila o realizaciji finančnih
načrtov vseh krajevnih skupnosti v občini Sevnica. V letu 2015 so krajevne skupnosti po
navodilih in v sodelovanju z Oddelkom za finance pripravile celovito in z Zakonom o javnih
financah usklajeno poročilo o realizaciji finančnih načrtov. Poročila krajevnih skupnosti so
sestavni del zaključnega računa proračuna.
2.6.3

Operativne naloge Oddelka za finance

1. SPREMLJANJE REALIZACIJE PRORAČUNA
Oddelek je mesečno in po potrebi pripravljal poročila o realizaciji prihodkov in odhodkov
proračuna ter o doseženih rezultatih in o odstopanjih obveščal vodstvo. Predlagal je ukrepe
pri realizaciji proračuna. Posamezne oddelke je sprotno seznanjal s porabo sredstev na
posameznih postavkah in skrbel za pravilno porabo sredstev proračuna. Navedene
aktivnosti se ne morejo številčno ovrednotiti, saj potekajo ves čas.
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2. NAČRTOVANJE LIKVIDNOSTI OBČINSKEGA PRORAČUNA
V letu 2015 je bilo vknjiženih 4829 internih računov in prejetih faktur, 458 faktur in zahtevkov
pa je bilo izdanih. Odredbe in fakture so se razporedile po dejavnostih glede na postavke
proračuna, in sicer v 22 različnih dejavnosti. Razporejene so bile tudi glede na valuto plačila.
Med usklajevanje dnevne likvidnosti sodi tudi priprava kompenzacijskih
asignacijskih in cesijskih pogodb in njihova realizacija v aplikaciji.

pogodb,

3. PRIPRAVA PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE SEVNICA
Pravna podlaga za pripravo premoženjske bilance je Pravilnik o pripravi konsolidirane
premoženjske bilance države in občin. Osnova za sestavo bilance so bili podatki iz
poslovnih poročil proračunskih uporabnikov. Poslovna poročila oziroma delne
premoženjske bilance so bili PU po zakonu o javnih financah dolžni posredovati do
31.03. 2015 za leto 2014. Na oddelku za finance smo njihove premoženjske bilance
pregledali in uredili skladno z navodili. Premoženjsko bilanco Občine Sevnica smo v
zakonitem roku posredovali na Ministrstvo za finance.
4. DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE
Občina Sevnica se je v letu 2015 dolgoročno zadolžila pri SKB d.d.. Znesek novega
kredita, ki smo ga načrtovali v Odloku o proračunu za 2015 je znašal 1.200.000 EUR.
Oddelek za finance izvede postopek zadolževanja skladno s Pravilnikom o postopkih
zadolževanja občin. Pridobili smo predhodno soglasje Skladno z ustrezno načrtovano
zadolžitvijo znotraj proračunskih dokumentov smo pridobili predhodno soglasje
Ministrstva za finance. Sledilo je pridobivanje bančnih ponudb in njihovo tehtanje ter
pogajanja. Po analizi ter predlaganju najugodnejše ponudbe, smo od Ministrstva za
finance pridobili soglasje k podpisu kreditne pogodbe.
5. KRATKOROČNO ZADOLŽEVANJE
V skladu z določili 2. odstavka 85. člena Zakona o javnih financah se lahko občine
likvidnostno zadolžijo do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. V letu 2014 ni bilo
potrebe po likvidnostnem zadolževanju.
6. DRUGE NALOGE ODDELKA ZA FINANCE
Oddelek je opravljal tudi druge naloge. To so predvsem:
 odgovori na dopise raznih vsebin Ministrstva za finance in drugih ministrstev,
bank ter ostalih institucij;
 izpolnjevanje statističnih podatkov;
 izračunavanje obresti za različne potrebe;
 mesečno poročanje Ministrstvu za finance;
 sodelovanje s programerji pri iskanju novih programskih rešitev v aplikaciji;
 spremljanje zakonodaje;
 pomoč javnim zavodom pri knjiženju ter pripravi dokumentov;
 priprava likvidnostnih načrtov;
 usklajevanje vsebinskih vprašanj na posameznih projektih;
 izdelava analiz in kazalnikov stanja v občini;
 priprava strateških dokumentov;
 sodelovanje pri izterjavi;
 usklajevanje saldakontov;
 pomoč krajevnim skupnostim pri knjiženju ter pripravi dokumentov in drugo.
Oddelek je aktivno sodeloval pri pripravi pravilnikov in pri pripravi poročil za občinski svet.
Pripravljal je informacije o porabi sredstev proračunske rezerve, proračunske
rezervacije in kratkoročnega zadolževanja ter sodeloval pri pripravi podatkov za razna
poročila na drugih področjih. Ministrstvu za finance redno mesečno poročamo o izvrševanju
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proračuna, za kar je potrebno predhodno zagotoviti konsolidirane podatke iz glavne knjige
občinskega proračuna.
V računovodstvu vodimo evidenco prehodnih računov komunalnega prispevka, komunalnih
taks, nadomestila za degradacijo in uzurpacijo zemljišč, evidenco plačila oskrbnin in
preživnin v zavodih.
Pomembna naloga računovodske službe je področje terjatev do kupcev, ki zajema:
 fakturiranje in vodenje evidence kupcev ter skrbništvo nad računalniškim
programom za to področje,
 izterjava zapadlih oziroma neplačanih terjatev,
 obračunavanje anuitet za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu in
izterjava, izračuni za predčasne odkupe,
 obračuni zamudnih obresti.
Ob zaključku poslovnega leta smo uskladili obveznosti in terjatve proračuna s prejemniki
sredstev iz javnih finance. Med letom smo sodelovali pri pripravi pogodb o prenosu v
upravljanje pridobljena osnovna sredstva.
Pred izdelavo zaključnega računa smo preverili stanje vseh sredstev in virov, obračunali in
vknjižili amortizacijo osnovnih sredstev in uskladili posamezne analitične evidence (evidenco
osnovnih sredstev, evidenco obveznosti do dobaviteljev, evidenco terjatev do kupcev) z
evidenco v glavni knjigi.
Vodja oddelka za finance je članica Komisije za proračun in javne finance pri Skupnosti
občin. V letu 2015 je bilo spremenjenih ali na novo sprejetih mnogo predpisov, ki v veliko
meri vsebinsko predvsem pa finančno posegajo v delovanje lokalnih skupnosti. Zato se je
komisija večkrat sestala in pripravila skupna stališča občin, mnogo korespondence pa je bilo
opravljene tudi po elektronski pošti. Proti koncu leta smo člani komisije opravili pomembno
nalogo pri pripravi stališč na nova Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu, ki
bosta šla skozi vladno proceduro v 2016.
2.6.4

Ocena uresničitve strateških ciljev na letni ravni








Zakonita priprava proračuna
CILJ JE DOSEŽEN – proračun Občine Sevnica za leto 2015 v optimalnem roku
glede na lokalne volitve.
Zagotavljanje tekoče likvidnosti med letom
CILJ JE DOSEŽEN – zaradi pravilnega načrtovanja proračuna in priprave
mesečnih likvidnostnih načrtov ni bilo likvidnostnih težav.
Spremljanje zakonskih sprememb s področja javnih financ
CILJ JE DOSEŽEN – v letu 2015 ni bilo bistvenih sprememb, ki bi vplivale na
računovodska in knjigovodska opravila, vse manjše spremembe pa smo spremljali
in inplementirali v svoje delo. Spremembe predpisov so bile predvsem posredne
narave in so vsebinsko vplivale na delo občinske uprave.
Transparentno predstavljanje in priprava poročil o izvrševanju proračuna
CILJ JE DOSEŽEN – vsa poročila o izvrševanju proračuna, tako tista, ki se izdajajo
na zakonski podlagi, kot operativna za informiranje zaposlenih in vodstva in
javnosti, so bila skrbno izdelana skladno s predpisanimi metodologijami ter
klasifikacijami in oddana ter obravnavana pravočasno.
Zagotavljanje rednega revidiranja poslovanja
CILJ JE DOSEŽEN – Vodstvo Občine Sevnica se je letu 2015 odločilo za izvedbo
notranje revizije z zunanjimi izvajalci.
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Skrb za informiranje o pripravi in izvrševanju finančnih načrtov posrednih in
neposrednih proračunskih uporabnikov
CILJ JE DELNO DOSEŽEN – Oddelek za finance je terminsko postavil plan
priprave finančnih načrtov ter ostalih poročil. Da bi bil cilj dosežen v celoti, bi bilo
potrebno pripraviti navodilo za pripravo in izvrševanje proračuna Občine Sevnica, ki
bi pomenilo resorne dopolnitve dosedanjega navodila Oddelka za finance. V
bodoče bi bilo smiselno k pripravi tovrstnega navodila pristopiti na ravni vseh
oddelkov občinske uprave.
Zakonita priprava zaključnega računa proračuna
CILJ JE DOSEŽEN – V letu 2015 smo pripravili zaključni račun leta 2014, ga do
konca februarja oddali na AJPES ter v zakonitem roku predložili Občinskemu svetu.
Dokumente so predhodno pregledali Nadzorni odbor, Odbor za finance ter vsa
delovna telesa občinskega sveta.

2.7 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
2.7.1

Zdravstvo

Na področju zdravstva je Občina Sevnica zagotavljala sredstva za kritje stroškov mrliško
pregledne službe (pokrivanje vseh stroškov, vezanih na mrliške preglede in stroške obdukcij)
ter izvajala prijave in zagotavljala kritje prispevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za osnovno zdravstveno zavarovanje naših občanov, ki niso imeli niti lastnih
dohodkov (ali lastnih sredstev) niti niso mogli pridobiti statusa zavarovanca iz drugega
naslova. Takšnih občanov je bilo povprečno mesečno med 400 in 450, znesek mesečne
tarife zavarovanja pa 30,87 EUR. Obveznost plačila prispevkov izhaja iz določil Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (15. člen, točka 21). Po določilih zakona
je morala Občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje tudi za študente, ki so dopolnili
26. leto starosti, niso presegali prihodkovnega in premoženjskega cenzusa in so imeli status
študenta.
Gradnja preventivnega centra
Zdravstveni dom Sevnica je pripravil vso dokumentacijo za dozidavo in rekonstrukcijo
obstoječega objekta Zdravstveni dom Sevnica za nujno medicinsko pomoč in za preventivni
center. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano 26.05.2015, izveden je bil razpis za izbor izvajalca
del. Dokončuje se izgradnja preventivnega centra, kjer bo večnamenska telovadnica in fitnes,
ki jo bodo uporabljali za fizioterapijo in za razne programe zdrave vadbe. V drugi fazi pa se bo
izvedla rekonstrukcija obstoječih prostorov za potrebe Nujne medicinske pomoči in izvedba
manjšega dela rekonstrukcije prostorov za dopolnitev Preventivnega centra. Nujna
medicinska pomoč v ZD Sevnica že obstaja vendar je locirana v 1. etaži, ki ima slabše
dostope, prostori pa niso funkcionalno ločeni od ostalega dela ZD Sevnica. Izvedbo investicije
v celoti financira ZD Sevnica, Občina pa bo financirala nadzor nad izgradnjo investicije.

2.7.2

Šport

Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje športa. Zavod upravlja na področju športa z objekti, ki so
v lasti Občine, in sicer s športno dvorano, športnim domom, skate parkom in bazenom. Za te
objekte plačuje vse tekoče obratovalne stroške: ogrevanje, vodo, kanalizacijo, odvoz
odpadkov, električno energijo, varovanje, zavarovalne premije, kot tudi druge operativne
stroške. V tej postavki so zajeta tudi nujna tekoča vzdrževanja. V vseh treh objektih se
izvajajo tudi razne prireditve, dogodki, programi. Športno dvorano in dom zasedajo razna
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društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in rekreacije. V športnem domu se dajejo v
najem pisarne in sejno sobo, obratuje fitnes, izvaja se aerobika. V športni dvorani se daje v
najem klubski prostor, na bazenu pa prostor za gostinski lokal. Prireditve in novi programi se
oglašujejo v raznih medijih (lokalna televizija, letaki, brošure).
Okolice objektov je potrebno sproti vzdrževati (čiščenje, košnje, zasaditve, urejanje
nasadov,..).
Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa športa smo sofinancirali
športne klube in društva. Pogodbe smo sklenili z 21 izvajalci na podlagi Pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica.
Nogometno igrišče
V letu 2015 je bila postavljena zaščitna ograja in mreže ter goli za izvajanje rekreativne
dejavnosti. Vrednost del je bila 17.160 EUR.
Nakup fitnes naprav
Občina Sevnica je v letu 2015 nabavila zunanje fitnes naprave za krajane Boštanja. Nabavna
vrednost z montažo je znašala 4.967,74 EUR. Prav tako so bile nabavljene naprave za
krajane Krmelja. Naprave so bile plačane v letu 2015, montaža naprav pa bo v mesecu
marcu 2016. Vrednost nabave naprav je bila 5.818,07 EUR.
Sanacija bazena
Občina Sevnica je na podlagi odločbe inšpektorja uredila toplo vodo na bazenu. Nabavljena
je bila nova peč, zalogovnik za vodo, ter tuši na bazenu. Vrednost del je bila 42.767,00 EUR.
Nabava peči v Športni dvorani
Občina Sevnica je nabavila novo peč v Športni dvorani Sevnica zaradi dotrajanosti in
odločbe inšpektorja. Vrednost del je bila 7.261 EUR.
Igrišče v Florjanski ulici
Igrišče v Florjanski ulici je bilo potrebno preplastiti, saj je bila trenutna površina nevarna za
izvajanje rekreacije. Vrednost preplastitve je znašala 10.549 EUR.

2.7.3

Kultura

Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje kulture. Zavod upravlja na področju kulture z objekti, ki
so v lasti Občine, in sicer z gradom in Ajdovskim gradcem, kot tudi s kulturno dvorano, za
katero ima sklenjeno najemno pogodbo z Gasilskim društvom Sevnica. Za te objekte plačuje
vse obratovalne stroške: ogrevanje, voda, kanalizacija, odvoz odpadkov, električna energija,
varovanje, zavarovalna premija, kot tudi druge operativne stroške. V tej postavki so zajeta
tudi nujna tekoča vzdrževanja gradu in Ajdovskega gradca. V vseh treh objektih so se v letu
2015 izvajale tudi prireditve (grad - občasne in stalne prireditve in razstave, Sevniško grajsko
poletje; kulturna dvorana - razne prireditve) in ostali dogodki (grad - Grajsko lutkovno
gledališče, animirani ogledi gradu za otroke, svečane poroke, degustacije v vinoteki, vodeni
ogledi gradu; kulturna dvorana - lutkovni in gledališki abonma, seminarji, predavanja).
Sredstva so se namenjala za sprotno vzdrževanje objektov (košnje v grajskem parku, oskrba
vinograda in predelava grozdja, košnja okoli Ajdovskega gradca).
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Občina Sevnica je sodelovala s Posavskim muzejem Brežice pri naslednjih projektih, katere
je tudi finančno podprla:
• priprava regijskih projektov, vključenih v RRP 2014-2020,
• projekt Gradovi Posavja,
• izdaja Monografije o občini Sevnica,
• Posavska muzejska vitrina,
• pomoč in podpora delu društev in posameznikov, ki skrbijo za zbirke na območju
občine Sevnica ter pomoč društvom na področju t.i. žive dediščine v občini Sevnica,
• prenova stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanje občasnih muzejskih ter
drugih razstav,
• konserviranje in restavriranje umetnostne in druge dediščine,
• urejanje, vzdrževanje oziroma strokovna skrb za javne spomenike in druge
spomenike na območju občine Sevnica.
Občina Sevnica je v letu 2015 pristopila k obnovi obzidja pri Lutrovski kleti. Izvajalec je
saniral podporni zid pri Lutrovski kleti, saj je bil le-ta v zelo slabem stanju. Izvajalec je
sodeloval z ZVKD Celje, ki je tudi odobril izvedbo dela in vzorec cementa. Vzorec, ki je bil
uporabljen, ima več cementa, je bolj sive barve in tudi manj kontrasten glede na strukturo in
barvo kamnov.
Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Območni izpostavi Sevnica so se namenila tudi
posebna sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov, vezanih na njegovo
delovanje, skladno s pogodbo, ki jo je Občina podpisala z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti.
Občina je kot ustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Sevnica, skladno s sprejetim
finančnim načrtom in sklenjeno pogodbo, zagotavljala sredstva za stroške dela zaposlenih,
davke in prispevke, materialne in nematerialne stroške ter namenska sredstva za nabavo
knjižničnega gradiva. Prav tako pa so bila Knjižnici Sevnica dodeljena tudi sredstva za
investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
Občina Sevnica je preko javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja kulture
zagotovila sredstva za društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Z 31 vlagatelji je
bila sklenjena pogodba v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica.
2.7.4

Predšolska vzgoja

Občina Sevnica je javnim zavodom, ki izvajajo programe predšolske dejavnosti (Vrtec
Ciciban Sevnica, Enota vrtca pri OŠ Blanca, Enota vrtca pri OŠ Šentjanž, Enota vrtca pri OŠ
Krmelj), na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09ZIUZGK, 36/10,62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) zagotavljala
sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Sredstva so bila
porabljena za pokrivanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih, za stroške materiala in storitev ter
za stroške živil za otroke v skladu s sprejetimi standardi in normativi.
Sredstva zagotavlja občina za tiste otroke, katerih starši imajo 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. Cena je oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Zakonom o vrtcih.
24

Poleg teh sredstev pa so bila javnim zavodom nakazana tudi sredstva, ki niso zajeta v ceni
programov. Sredstva smo namenili :
■ za bolnišnični oddelek vrtca v Bolnišnici Brežice,
■ za stroške mobilne službe (zaposlena 1 specialna pedagoginja),
■ za spremljevalca otrok s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za
šolstvo,
■ za delo sindikalnega zaupnika, plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov, nadomeščanje delavcev na bolniškem dopustu, za praznovanje v okviru
» Veselega decembra« (obdaritev otrok, prireditve).
2.7.5

Izobraževanje

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica osnovnih šol, skladno z obstoječo zakonodajo, šolam
zagotavljala sredstva za pokrivanje stalnih - fiksnih materialnih stroškov, sredstva za
pokrivanje drugih stroškov šolskega prostora ter stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in
opreme, sredstva za dodatne programe šol (sofinanciranje zgodnjega učenja 1. tujega jezika
v 3. razredu, plačilo varstva vozačev, sofinanciranje kuharice za pripravo toplih malic in kosil
za učence, sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju). Pogodbe s šolami so bile sklenjene
v mesecu marcu po sprejetju občinskega proračuna, izplačila pa so se vršila na osnovi
določil pogodbe.
Občina Sevnica je sofinancirala tudi del materialnih stroškov poletne šole v naravi učencem
5. razreda devetletke. Subvencija je znašala 98 EUR na učenca.
Kot ustanoviteljica Glasbene šole Sevnica smo namenili sredstva za: stalne materialne
stroške, del za splošne (programske) materialne stroške, za nadomestila stroškov delavcem
v skladu s kolektivno pogodbo, za izobraževanje delavcev, za tekmovanje učencev ter za
tekoče vzdrževanje šolskega prostora in opreme.
Investicijsko vzdrževanje šol in vrtcev
Občina Sevnica mora na podlagi zakonodaje zagotavljati sredstva za investicijsko
vzdrževanje in sicer za vzdrževanje objektov in opreme. V letu 2015 so bila izvedena
naslednja dela na/v objektih:
• Osnovna šola Tržišče: ureditev prezračevanja v kuhinji, sanacija asfalta na igrišču,
radiator za ogrevanje knjižnice in računalniške učilnice;
• Osnovna šola Krmelj: ureditev žlebov in žlebnih kotičkov ter ureditev napušča na
strehi stavbe na stari šoli, nakup namizne lupilnice krompirja, ureditev varnostne
razsvetljave v novi šoli, zamenjava strehe, sanacija strelovoda, strojni in ročni odkop
cisterne ter nakup toplotne črpalke;
• Osnovna šola Boštanj: nakup kombija, ureditev atletske steze, nova streha;
• Osnovna šola Blanca: sanacija tušev in odtočnih cevi, vstavitev grelnega registra v
prezračevalni sistem, nakup dodatne programske opreme računovodskega programa
Hermes, preureditev polovice šolske knjižnice v učilnico, ureditev šolskega vrta;
• Osnovna šola Ane Gale Sevnica: obnova garaže, nakup dodatne programske
opreme računovodskega programa Hermes, nakup igral;
• Osnovna šola Šentjanž: nabava kalorimetrov;
• Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica: Načrt strelovodne napeljave in odprava
pomanjkljivosti strelovoda; pridobitev energetske izkaznice za centralno šolo in POŠ
Studenec, nakup pomivalnega stroja, izvedba kondenzacijskega sistema; zamenjava
parketa in mehke stenske obloge v spodnji telovadnici ter beljenje in izdelava golov,
racionalizacija merilnih mest, nakup igrala za naravoslovno igralnico;
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•
•
•
•
•
•
•

PŠ Studenec: obnova sanitarij za učence in učitelje, ureditev skladišča oljnih cistern
(prezračevanje);
PŠ Loka: obnova vodovodnega in toplotnega sistema;
Vrtec Krmelj: odprava problematike svetlosti in osvetljenosti;
Vrtec Šentjanž: napeljava vodovoda v igralnico vrtca;
Vrtec Blanca: nakup opreme za nov oddelek vrtca;
Vrtec Ciciban Sevnica: montaža tend v enoti Kekec, vgradnja dodatne črpalke,
nakup igral;
Glasbena šola Sevnica: sanacija podov in montaža parketa, povečanje učilnice št.
5, izdelava vhodnih vrat.

Občina Sevnica v skladu z zakonodajo izvaja šolske prevoze za sedem osnovnih šol v
Občini Sevnica. Število vpisanih otrok v vse šole je 1366 učencev, od tega je več kot
polovica vozačev.
Zakon o osnovni šoli, ki v svojem 56. členu narekuje občinam, da je za prevoze otrok, ki so
oddaljeni več kot 4 kilometre od osnovne šole, dolžna zagotoviti brezplačen prevoz, se v
zadnjih letih ni spreminjal in ostaja enak. To je za našo občino velika obveza tako finančna
kot organizacijska, vendar zakonodajo spoštujemo, še več, izvajamo prevoze tudi za otroke,
ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre. Izvajalci prevozov so: Izletnik Celje d.d. – 7
sklopov, Avtobusni prevozi Mrgole d.o.o. – 2 skopa, Turistična agencija Patos d.o.o. – 1
sklop, Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p., - 1 sklop, Avtobusni prevozi
Novak Bus, d.o.o. – 3 sklopi. Prevozniki imajo pogodbe do 31.8.2017.
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.
Prav tako je občina dolžna poskrbeti za prevoze otrok s posebnimi potrebami, kjer morajo
imeti ti otroci zagotovljen brezplačni prevoz ne glede na to, koliko so oddaljeni od šole.
Ker v občini isti prevozniki opravljajo prevoze za več šol, je bilo vloženega ogromno truda v
organiziranje prevozov in usklajevanje urnikov med šolami.
Občina Sevnica zagotavlja za šole tudi prevoze v času pouka. Le-ti so namenjeni zmanjšanju
stroškov staršev za izvajanje šolskih dejavnosti (naravoslovni, tehnični, kulturni dnevi,
športna tekmovanja, sistematske preglede). Te prevoze izvaja na podlagi najugodnejše
ponudbe Avtošola Prah Sevnica. Kilometri so razdeljeni glede na število oddelkov
posamezne šole.

Investicije na področju šolstva
OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE
Občina Sevnica je v letu 2008 izvedla javni natečaj za izbiro najboljše rešitve za izgradnjo
nove šole v Tržišču. Postopek je v skladu z zakonodajo vodila Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije. Postopek je bil izveden do konca leta 2008, izbrano pa je bilo podjetje
ARHE d.o.o. iz Ljubljane. Z njim je bila sklenjena pogodba v mesecu marcu in sicer za
izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). Projekt za izdelavo gradbenega dovoljenja je
bilo izdelano do konca leta 2009, 11.02.2010 pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt
je bil usklajen tudi s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 2011 je bil objavljen
javni razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem
šolstvu v RS in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011. V
mesecu juniju 2011 je bil občini Sevnica posredovan Sklep o izboru investicije nove šole v
Tržišču in sicer bo država sofinancirala investicijo v vrednosti 1,767.933,00 EUR. V letu 2012
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je Občinski svet Občine Sevnica potrdil Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za
izgradnjo nove šole v Tržišču. V začetku leta 2013 je občina s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport prejela dinamiko financiranja po letih, ki za občino ni ugodna,
saj so sredstva porazdeljena na pet let, večji delež financiranja pa je v zadnjih dveh letih.
Občina je v mesecu juniju izvedla razpis za izbor izvajalca del in pridobila ponudbe, ki pa so
bile cenovno previsoke. Zato je občina naročila spremembo projektne dokumentacije v delu
zmanjšanja športnih površin za 400 m2. Po pridobitvi projekta v mesecu marcu 2014, je
občina ponovno objavila javni razpis za izbor izvajalca del. Pogodba je bila podpisana v
začetku septembra 2014, sledila je uvedba v delo. V letu 2014 je bila izvedena rušitev šole,
izkop gradbene jame in priprava temeljev.
Občina Sevnica je v letu 2014 odkupila objekt bivše Intime Design v Tržišču in ga uredila za
izvajanje pouka za nižjo stopnjo, ki se je prej izvajal na mestu izgradnje nove šole. Adaptirani
so bili prostori za izvedbo pouka, za izvajanje podaljšanega bivanja, sanitarije in razdelilna
kuhinja.
V letu 2015 je Občina nadaljevala z izgradnjo šole. Dela so potekala skladno s terminskim
planom. Šola je bila zgrajena, vgrajena so bila okna, delno fasada, zelena streha, delno
kotlovnica, elektro in strojna dela ter del zunanjih ureditev. Vrednost del v letu 2015 je bila
1,7 mio EUR, plačan je bil tudi nadzor in projekt za opremo.
SANACIJA TELOVADNICE PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Že v letu 2010 je Občina Sevnica pridobila idejni projekt razdeljen v dve fazi in sicer za
razširitev telovadnice in umestitev knjižnice ter drugi del, ki je vezan na zunanjo ureditev z
igriščem. Občina je odkupila dodatno zemljišče za razširitev telovadnice. Občina Sevnica je v
letu 2014 naročila projektno dokumentacijo za izgradnjo nove telovadnice v Šentjanžu. V
začetku leta 2015 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del. Podpisana je bila
pogodba z NGD d.o.o. iz Ljubljane. Dela so se začela izvajati v mesecu septembru. Do
konca leta 2015 je bila porušena stara telovadnica in pozidana nova do strehe.
ENERGETSKE SANACIJE
Občina Sevnica je z več projekti uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev na
javnem razpisu »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v
lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je bil odprt v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
Gre za sredstva kohezijskega sklada v sklopu 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba
energije« za energetsko sanacijo javnih stavb.
Občina je v juliju 2013 prejela sklepe za odobritev sredstev za energetsko sanacijo
podružničnih šol na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu, za osnovne šole v
Šentjanžu, Boštanju in v Krmelju, za telovadnico pri osnovni šoli v Sevnici ter za
energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Sevnica. Skupni znesek odobrenih
nepovratnih sredstev za vse naštete objekte, katerih sanacija je načrtovana v letih 2014 in
2015, znaša več kot milijon evrov. Občina Sevnica je pri vseh navedenih projektih
upravičena do nepovratnih sredstev v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Gre za drugi razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, vezan na energetske sanacije
javnih stavb. Občina Sevnica je bila na prvem javnem razpisu uspešna s projektom
energetske sanacije Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote Kekec ter si s tem
zagotovila sklep o sofinanciranju investicije v višini okrog 1,3 milijona evrov. Pridobljeni sklepi
so za izvedbo investicij velikega pomena ter so rezultat prizadevanj, kako v luči okoljske
odgovornosti zagotoviti čim večjo energetsko učinkovitost javnih objektov.
27

V letu 2015 so bili energetsko sanirani naslednji objekti:
Energetska sanacija OŠ Boštanj
Občina Sevnica je v poletnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Boštanj. Pogodba je
bila podpisana s podjetjem Optimum skupina iz Ljubljane. Končna vrednost projekta je
znašala 450 tisoč evrov ter je zajemala ureditev fasade, menjavo strehe ter oken in vrat. S
strani evropskega kohezijskega sklada smo prejeli 185.033,02 EUR.
Energetska sanacija OŠ Krmelj
Občina je že v pomladnih mesecih pričela z energetsko sanacijo OŠ Krmelj. Investicija je
zajemala novo toplotno-izolacijsko fasado, izolacijo in zamenjavo strehe, z novimi so bila
zamenjana okna in vrata. Investicijo je izvedlo podjetje GES, Gradbeništvo, energetika in
sanacije iz Rogaške Slatine. Vrednost pogodbe je znašala 240 tisoč evrov, investicija pa je
bila sofinancirana s strani evropskega kohezijskega sklada, občina je prejela 115.456 EUR.
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž
Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž je vključevala naslednje ukrepe:Izdelava
toloptno izolacijske fasade s ploščami mineralne volne debeline 18 cm, menjava dveh oken
ter vgradnjo manjkajočih žaluzij na južni strani objekta, zamenjava in izolacija strehe s
strešnimi sendvič paneli debeline 10 cm in toplotna izolacija temeljev z XPS 12 cm.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne
pogoje za uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje GES, d.o.o, Spodnje Negonje 19b, 3250 Rogaška
Slatina. Vrednost izvedenih del je zanašala 128.882,00 EUR z DDV. Sredstva s strani
evropskega kohezijskega sklada so znašala 86.447 EUR.
Energetska sanacija PŠ Loka
Energetska sanacija OŠ Loka je vključevala naslednje ukrepe: Izdelava toloptne izolacije
podstrešja s pohodnimi ploščami mineralne volne debeline 20 cm, menjava stavbnega
pohištva (3x vhodna vrata in vrata na podstrešje), izvedba toplotne in hidro izolacije tal kleti
pod prostori učilnic ter sanacija poškodb na fasadi in napuščih.
Navedeni posegi omogočajo učinkovitejšo in racionalnejšo rabo energije, boljše delovne
pogoje za uporabnike objekta, ter posledično zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.
Dela na projektu je izvajalo podjetje OPTIMUM SKUPINA, d.o.o, Cesta dveh cesarjev 393,
1000 Ljubljana. Vrednost izvedenih del na podlagi medsebojne pogodbe po sistemu fiksnih
cen in obračuna po dejanskih količinah je znašala 44.169,62 EUR z DDV. Sredstva s strani
evropskega kohezijskega sklada so znašale 35.447 EUR.

2.7.6

Mladina

Občina je skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, zavodu nakazala sredstva za
izvajanje nalog vezanih na področje mladinskih dejavnosti.
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za
mlade v občini Sevnica je bil tudi v letu 2015 razpisan javni razpis za društva in organizacije,
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ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti. S 13-imi vlagatelji je bila podpisana pogodba o
sofinanciranju.
2.7.7

Socialna varnost

Največ sredstev, nakazanih iz proračuna za socialo, je bilo namenjenih za plačilo oz.
doplačilo oskrbnih stroškov naših občanov, nameščenih v domovih za starejše, v posebnih
socialno varstvenih zavodih, v varstveno delovnih centrih ter bivanjskih enotah. V povprečju
se je mesečno doplačevala ali plačevala oskrba v celoti za povprečno 88 občanov na mesec.
Na podlagi 99. člena zakona o socialnem varstvu je bila Občina dolžna sofinancirati tudi
pravice družinskega pomočnika, kateremu pripada delno plačilo za izgubljeni dohodek v
višini minimalne plače. V letu 2015 je bilo 15 družinskih pomočnikov.
Občina je dolžna zagotavljati mrežo javne službe pomoč družini na domu. Strokovno
pripravo, vodenje in koordinacijo ter neposredno socialno oskrbo je na podlagi sklenjene
pogodbe, izvajal Center za socialno delo Sevnica, za kar smo mu pokrivali stroške, vezane
na to storitev (v skladu s predpisano metodologijo) in potrjeno ceno storitve. Neposredno
oskrbo smo upravičencem zagotavljali z desetimi socialnimi oskrbovalkami in sicer jih je bilo
osem zaposlenih za nedoločen čas, dve pa preko javnih del. Skupaj z delavko, ki vodi in
koordinira storitev smo poskušali predstaviti storitev čim širšemu krogu ljudi , ki jim je ta
storitev namenjena. Povprečno število uporabnikov na mesec je bilo 95. Uporabniki koristijo
vedno več drugih oblik pomoči na domu (pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov, druge oblike gospodinjske pomoči), ne več samo dovoz
pripravljenega obroka, kar v skladu s spremenjenimi standardi in normativi socialno
varstvenih storitev, niti ni več mogoče. Naš cilj je, da se število uporabnikov povečuje in da
starejša populacija ljudi ostaja v svojem domačem okolju čim dlje časa, saj so domovi za
starejše dražji in verjetno manj ugodni za kvalitetno preživljanje starosti.
Občina Sevnica pokriva stroške registracije vozil za opravljanje storitve pomoči na domu ter
nakupa gum za vozila. Občina Sevnica ima v lasti dva vozila, ter eno v poslovnem najemu.
Vsa vozila so v upravljanju Centra za socialno delo Sevnica. Vozila uporablja Center za
socialno delo Sevnica pri opravljanju omenjene storitve, s čimer zmanjšujemo strošek
prevoza oz. plačevanja kilometrine, ki v ceni pomoči na domu pomeni velik delež stroška.
Del sredstev se je namenilo tudi za subvencioniranje stanarin (v letu 2015 povprečno
mesečno 45 upravičencem za subvencioniranje neprofitnih najemnin, 5-im upravičencem za
sofinanciranje tržne najemnine), za druge občinske socialne pomoči (po Pravilniku o
dodeljevanju socialne pomoči v Občini Sevnica), za kritje pogrebnih stroškov občanov brez
dohodkov (plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli niti lastnih sredstev niti svojcev
oziroma drugih zavezancev, ki bi te stroške morali poravnati) ter za sofinanciranje programov
društev s področja zdravstva in sociale (v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi).
Sredstva so bila preko javnega razpisa dodeljena 40-im društvom s področja zdravstva in
socialnega varstva, razdelitev sredstev pa se je izvedla na osnovi Pravilnika o kriterijih in
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v
Občini Sevnica.
Prav tako je Občina Sevnica razdelila sredstva za sofinanciranje delovanja društev in
združenj, ki niso financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v Občini Sevnica.
Z društvi in združenji so bile sklenjene pogodbe. Sredstva so bila nakazana v skladu s
pogodbo.
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Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let.
Posamezniki oziroma družine lahko uveljavljajo pravico do dodelitve enkratne denarne
pomoči skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini
Sevnica (Ur. list RS, št. 100/13), ki določa upravičence, vrsto denarnih pomoči, kriterije za
določitev višine denarne pomoči in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve denarne
pomoči iz sredstev občinskega proračuna. Do enkratne denarne pomoči so upravičeni
občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne materialne
ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev
socialne stiske. V letu 2015 je za enkratno denarno pomoč zaprosilo 128 občanov.
Skladno z zakonom o Rdečem križu, je občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in
njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK, zato so bila namenska
sredstva dodeljena tudi Območni organizaciji Rdečega križa Sevnica za plačo sekretarke
(delno), pokrivanje dela materialnih stroškov ter za sofinanciranje izvedbe raznih programov.
Z OZRK Sevnica je bila sklenjena pogodba, ki je bila osnova za izplačilo sredstev za
programe in delovanje.
Na področje sociale sodi tudi izvajanje javnih del (pomoč na domu in druga javna dela na
področju družbenih dejavnosti). Za zaposlene na javnih delih je Občina Sevnica kot
naročnica krila stroške razlike do plač udeležencem programa, določene v skladu z 52.
členom ZUTD v višini 25% ter regres za letni dopust. Javna dela so se izvajala v: Vrtec
Ciciban Sevnica (''Pomoč pri spremstvu otrok'' - 2 osebi), Ozara Slovenija Nacionalno
združenje za kakovost življenja ("Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin" - 1 oseba),
Center za socialno delo Sevnica (''Pomoč in varstvo za starejše'' - 1 oseba, ''Laična pomoč
družinam'' - 1 oseba), Osnovna šola Krmelj (''Učna in druga pomoč otrokom, učencem,
dijakom in drugim udeležencem izobraževanja'' - 1 oseba), Območno združenje Rdečega
križa Sevnica (''Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti'' - 1 oseba), Selezijanski
mladinski center Sevnica (''Pomoč pri izvajanju programov za mlade'' – 1 oseba), Knjižnica
Sevnica (''Pomoč v knjižnici'' – 1 oseba), društvo Knof (''Pomoč pri razvoju in pospeševanju
podjetništva'' – 1 oseba, ''Razvojni programi za spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih
dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih
skupin'' - 1 oseba), Osnovna šola Ane Gale Sevnica (''Učna pomoč otrokom, dijakom in
drugim udeležencem izobraževanja; spremstvo otrok s posebnimi potrebami'' - 1 oseba)
Oddelek za družbene dejavnosti zasleduje nacionalne cilje po posameznih področjih,
upošteva specifiko lokalnega prebivalstva in upošteva vso zakonodajo s posameznih
področij.

2.8 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
2.8.1

Vodooskrba

Občina Sevnica je v letu 2015 intenzivno izvajala dela na področju vodooskrbe na območju
občine Sevnica. Investicije so se prioritetno izvajale na področjih, kjer je bila vodooskrba
motena oziroma je bilo potrebno zagotavljati neoporečno pitno vodo.
Dela so se izvajala skozi vse leto na podlagi terminskega plana in potrebami po vključevanju
in združevanju z ostalimi projekti Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. in
ostalih investitorjev.
V letu 2015 so bili na področju vodooskrbe v občini Sevnica, zgrajeni oziroma sanirani
naslednji odseki vodovodov:
- JV Žigrski Vrh
- JV Lončarjev Dol
- JV Lončarjev Dol - Žurkov Dol
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-

JV Blanca
JV Podvrh – Poklek
JV Zabukovje
prestavitev vodovoda Tržišče Petrol - OŠ Tržišče (novogradnja)
obnovitev JV Šmarje
obnova vodovoda Konjsko
končana izgradnja vodovoda Mladetiče odsek Pijavice - Zg. Mladetiče
končana izgradnja vodovoda Radež - Mala Breza

Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji na področju vodooskrbe so bili doseženi.
2.8.2

Ravnanje z odpadki

1. Zbirni centri za ločeno zbrane odpadke v občini Sevnica:
V letu 2015 je JP Komunala Sevnica nadaljevala z umeščanjem novih in ureditvijo obstoječih
ekoloških otokov po občini, s katerim je omogočeno občanom, da pripomorejo k večjemu
deležu ločeno zbranih odpadkov. Tako je bilo na novo postavljenih 10 ekoloških otokov od
skupno 152-ih.
Uresničitev ciljev: Na področju ločenega zbiranja odpadkov smo dosegli zastavljene cilje, saj
se postopoma zmanjšuje količina mešano zbranih odpadkov.
2. Zbirni center Sevnica:
V letu 2015 je bila izvedena razširitev in sprememba manipulacijskega prostora na zbirnem
centru za ravnanje z odpadki v Sevnici, ter vzpostavljena in asfaltirana nova dostopna pot iz
smeri Savske ceste mimo trgovine Mercator Tehnika.
3. Projekt Cerod II:
V letu 2013 je bila podpisana sofinancerska in izvajalska pogodba za izvedbo projekta Cerod
II. faza. Projekt je vodila Mestna občina Novo mesto in podjetje Cerod, d.o.o.
Projekt vse do leta 2015 ni bil realiziran, saj je bila zaradi neizpolnjevanja pogojev
razveljavljena sofinacerska pogodba in prekinjena pogodba za izvedbo.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji niso bili realizirani.
2.8.3

Gradnja kanalizacij in čistilnih naprav

1. Sanacija RČN Studenec:
Obstoječa rastlinska čistilna naprava je bila zgrajena leta 1996. V teh letih so se zaradi
nedefiniranega upravljanja in vzdrževanja, postopoma zamašili pretočni kanali, zato čistilna
naprava ni imela učinkov čiščenja odpadnih voda. Podjetje Limnos d.o.o je ob ugotovitvah na
terenu izdelal sanacijski načrt.
Skupaj z JP Komunala Sevnica, ki je novi upravljavec, smo že v letu 2014 izvedli določena
sanacijska dela za zagotovitev pretočnosti in vodotesnosti med gredami. Sanacija je tako
obsegala; zamenjavo substrata v vseh čistilnih gredah, sanacijo lagun, sanacijo vtočnih in
iztočnih jaškov na čistilnih gredah in vgradno dodatnih zračnikov na gredah.
V letu 2015 smo zgradili nov razbremenilni bazen za razbremenitev dežnih odpadnih voda in
dogradili peskolov v obstoječ usedalnik pred RČN.
V spomladanskem času letošnjega leta načrtujemo še zasaditev rastlin, kar bo pomenilo
začetek obratovanja sanirane rastlinske čistilne naprave na Studencu.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji v letu 2015 so bili doseženi.
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2. Obnovitvene investicije - kanalizacija in ČN:
Občina Sevnica je v sodelovanju s JP Komunala Sevnica v letu 2015 v sklopu obnovitvenih
investicij obnovila naslednje odseke kanalizacije v Sevnici in Boštanju:
- obnovil se je sekundarni kanalizacijski vod v Dolenjem Boštanju v dolžini 340 m,
- obnovil se je sekundarni kanalizacijski vod pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Na CČN Sevnica, je bila nabavljena dodatna oprema za sprejem grezničnih muljev in
obnovljena naprava za kompaktiranje.
3. Kanalizacijski priključki in MČN:
Od leta 2010 velja občinski Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav(MČN) ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10), ki ga je sprejel Občinski svet na predlog strokovne službe Občine Sevnica.
Občina Sevnica tako že od leta 2010 finančno in skupaj s Komunalo d.o.o. Sevnica tudi
strokovno pomaga lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov urediti problem odpadnih
voda iz območjih, ki niso vključena v območja predvidena z javno kanalizacijo in čistilnimi
napravi. To so predvsem območja razpršene poselitve in manjših naselij, katera niso
določena za skupne sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda v državnem operativnem
programu. Nova uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode zahteva od
lastnikov objektov, da tam kjer ne bo javne kanalizacije, do leta 2021 uredijo odpadne vode v
male čistilne naprave(MČN), zaprte večprekatne nepretočne greznice, ali z dograditvijo
pretočnih greznic s čistilnimi in infiltracijskimi sistemi, ter rednim praznjenjem skladno z
veljavnimi predpisi. Strošek izgradnje male čistilne naprave, ki je dolgoročno ekološko
ustreznejši in cenovno najugodnejši način čiščenja hišnih odpadnih voda, je odvisen od
števila populacijskih enot in vrste MČN oz. principa delovanja. V povprečju za
enostanovanjsko hišo se giblje višina investicije od 2.600 do 3.200 EUR. Na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa Občina Sevnica na dokončano investicijo dobave in vgradnje
MČN povrne 50% primerljive vrednosti investicije. V letu 2015 je bil že šesto leto zapored
objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje MČN in individualnih kanalizacijskih
priključkov na javno kanalizacijo. Tako je v letu 2015 posebna komisija ustanovljena s strani
župana vodila javni razpis in odobrila sofinanciranje gradnje 28 MČN (16 v letu 2014, 14 v
letu 2013) in obnovo 17 kanalizacijskih priključkov (17 v letu 2014, 27 v letu 2013) za
priključitve stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje Sevnica, Boštanj in
Orehovo. Za ta namen je bilo do konca junija 2015, tudi zaradi večjega števila zahtevkov
dodatno prerazporejenih sredstev, porabljenih 46.405,12 EUR. Od leta 2010 je bila tako s
strani občinskega proračuna sofinancirana vgradnja preko 80 MČN na območju Občine
Sevnica. V letu 2016 pričakujemo še nadalje večje povpraševanje s strani občanov po
sofinanciranju izvedbe navedenih posegov. S spremembo operativnega programa RS se je
zmanjšalo število naselij v Občini Sevnica s predvidenimi javnimi kanalizacijami in čistilnimi
napravami, zato bo zaradi razpršene poselitve v naši občini potrebno v naslednjih letih
zagotoviti več sredstev za vgradnjo MČN, še posebej za vgradnjo MČN za več objektov
skupaj, zaradi vse večje osveščenosti občanov in lastnikov objektov.
Občina Sevnica je ena izmed prvih občin, ki je pristopila k tovrstnemu načinu in spodbujanju
varovanja okolja. Temu so sledile tudi druge občine, po večini z manjšimi subvencijami.
Gradnja in vzdrževanje malih čistilnih naprav je dokazano ekonomsko učinkovitejše od
ureditve greznic, varovanje okolja in še posebno pa pitne vode pa dolgoročno učinkovito in
pozitivno, zato bodo potrebe po teh sredstvih ob še dokaj neurejenem stanju na podeželju v
prihodnjih letih še večje.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji na področju sofinanciranja kanalizacijskih priključkov in
MČN so bili doseženi.
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2.8.4

Gradnja telekomunikacijskih vodov

V letu 2015 so se izvajala dela na razvejanem naročniškem omrežju (RNO) ali tako
imenovanim priklopom končnih uporabnikov na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) .
Do sedaj je bilo razpoložljivih (zgrajenih in pripravljenih na koriščenje storitev) skupaj 3044
priključnih točk, od tega je aktivnih (občani že koristijo storitve) 2114 priključnih točk oz. 69 %
razpoložljivih priključnih točk. Delež aktivnih priključkov po posameznih funkcijskih lokacijah
je razviden iz tabele v nadaljevanju.

Število zainteresiranih, ki so izkazali interes za izgradnjo priključka bodisi že s podpisom
pogodbe, bodisi z poslano vlogo za izgradnjo priključka, je trenutno 158. Število tistih, ki še
nimajo zgrajenega priključka, so pa izrazili interes, upada, kar kaže na to, da nove vloge
prihajajo v manjšem obsegu, kot do sedaj. Priključki se vsem, ki so izrazili interes, intenzivno
gradijo. Predvidoma bodo tisti, pri katerih ni nobene ovire (soglasja, oddaljenost, proste
kapacitete,A), zgrajeni do sredine leta 2016.
Uresničitev ciljev: Na področju gradnje širokopasovnega optičnega omrežja smo dosegli vse
zastavljene cilje.
2.8.5

Urejanje prostora

1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
OBČINE SEVNICA:
• V mesecu septembru 2013 je Občina Sevnica z objavo poziva župana vsem občanom in
poslovnim subjektom na občinski spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja, pozvala
zainteresirane k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN Občine Sevnica. S tem smo pričeli s predhodnim postopkom priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
Rok za zbiranje pobud občanov je bil zaradi povečanega interesa podaljšan do konca
meseca aprila 2014, s posebnim pozivom poslovnim subjektom pa še do začetka septembra
2014. Dodatni razlog za podaljšanje roka za zbiranje pobud je bilo povečano število vlog
občanov za izvzem zemljišč iz območij stavbnih zemljišč, ki so bile posledica vrednotenja
nepremičnin in takrat predvidenega davka na nepremičnine.
Po objavi sklepa župana o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN (Uradni
list RS, št. 51/47, objava dne 7.7.2014), je bil v decembru istega leta objavljen javni razpis za
izbor izdelovalca sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. Odpiranje ponudb
in izbor izdelovalca je bil izveden v januarju 2014, podpis pogodbe pa je bil izveden konec
marca 2015, po sprejetju proračuna občine za leto 2015.
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Oddelek za okolje in prostor je po podpisu pogodbe takoj pričel z digitalizacijo vseh prejetih
pobud, kar bo v določenem segmentu priprave akta znižalo strošek izdelave OPN in
skrajšalo rok priprave. V 2015 smo izvedli analizo in vrednotenje vseh prejetih pobud, v
sodelovanju z izdelovalcem pa pripravili stališča do pobud v predpisani obliki in jih uskladili z
izdelovalcem. Do konca leta 2015 smo uskladili stališča cca. 90% vseh prejetih pobud
(skupaj prejetih okrog 1.200 pobud).
• V maju 2015 smo na pobudo podjetja Plastoform Blanca d.o.o. pričeli redni postopek
sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica, katerega je bilo potrebno izvesti zaradi
načrtovanja dozidave proizvodnih in skladiščnih prostorov podjetja na Blanci, nujno potrebnih
zaradi širitve proizvodnje. Postopek je tekel vzporedno s postopkom generalne spremembe
in dopolnitve OPN in je bil zaključen s sprejemom odloka na decembrski seji občinskega
sveta.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju sprememb in dopolnitev OPN so bili doseženi,
postopek teče po rednem postopku v skladu s terminskim načrtom, hkrati pa smo z izvedbo
vzporednega postopka poslovnemu subjektu omogočili širitev proizvodnje in s tem nova
delovna mesta.
2. OPPN ZA STANOVANJSKO SOSESKO BOŠTANJ – SV. KRIŽ:
Za območje OPPN smo s podpisom pogodbe z izdelovalcem, v juliju 2014 pristopili k izdelavi
strokovnih podlag z variantnimi predlogi, ki so podlaga za izdelavo OPPN v letu 2015.
Na podlagi usklajevalnih sestankov z lastniki zemljišč in KS Boštanj, smo pridobili njihove
predloge, ki jih je izdelovalec strokovne podlage vključil v 2 variantna predloga.
Po razgrnitvi variantnih rešitev na sedežu KS Boštanj in po prejetih pripombah na dveh
dodatnih predstavitvah, je izdelovalec izdelal končni 3. predlog načrtovanih ureditev, v kateri
so bile pripombe smiselno upoštevane in vključene. Gradivo je obravnaval Odbor za okolje in
prostor na seji dne 11.5.2015, na 7. redni seji dne 20.5.2015, pa ga je po seznanitvi potrdil
tudi občinski svet.
Od pričetka postopka priprave OPPN smo pridobili smernice nosilcev urejanja prostora, v
decembru in januarju 2016 pa je bila izvedena javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega
osnutka akta.
V sklopu izdelave OPPN so bile izvedene tudi geološke in hidrološke raziskave območja.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilj na področju izdelave OPPN je bil delno dosežen, v letu
2016 bo postopek dokončan s sprejetjem odloka OPN.
3. OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA DEL STAREGA MESTNEGA
JEDRA SEVNICE:
Zaradi zmanjšanja potreb po prostorih, je bil v 2014 ustavljen postopek priprave OPPN, ki je
bil začet v letu 2008. Podlaga za umestitev novih vsebin je strokovna podlaga za
revitalizacijo starega mestnega jedra Sevnice, ki je bila izdelana konec leta 2013.
V juliju 2014 smo pričeli s postopkom priprave OPPN, s katerim bomo omogočili možnost
dozidave občinske upravne stavbe, podzemne garaže ter ureditve prometnih povezav z
dostopi do reke Save, kjer je načrtovana postavitev pomolov za priveze čolnov in umestitev
broda čez reko Savo.
Ker del načrtovanih ureditev z OPPN posega v območje državnega prostorskega načrta za
HE Arto – Blanca, smo po uskladitvi načrtovanih ureditev z upravljavcem in koncesionarjem,
od Vlade RS pridobili soglasje za načrtovanje posegov lokalnega pomena v območju
državnega prostorskega načrta, kar je tudi podlaga za nadaljevanje postopka priprave
OPPN.
Poziv za izdajo smernic je bil poslan pristojnim nosilcem urejanja prostora v januarju 2015,
smernice smo večinoma prejeli. Na podlagi zahtev DRSC je potrebno za staro mestno jedro
izdelati prometno študijo območja in pridobiti njeno recenzijo, na podlagi predhodnih
sestankov in usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje, pa
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moramo naročiti izdelavo Konservatorskega načrta za prenovo (KNP) starega mestnega
jedra Sevnice. Izdelali smo projektno nalogo za izbor izdelovalca KNP.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilj na področju izdelave OPPN je bil delno dosežen, s
postopkom priprave bomo nadaljevali po sprejetju proračuna v letu 2017.
4. URBANIZEM:
• Na področju urbanizma je bil v aprilu 2015 izdelan Elaborat za preveritev stanja s
predlogom umestitve novih vsebin na območju »Turistično rekreativnega centra Krmelj«.
Naloga je bila pričeta na pobudo lokalne skupnosti in predloga občinskega svetnika. Izdelana
sta bila variantna predloga, ki bosta predstavljena še Svetu KS Krmelj.
• Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za gradnjo Večnamenskega doma na
Malkovcu in geološko poročilo o pogojih temeljenja objekta. V decembru 2015 je bila na UE
Sevnica podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
• Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD, PZI za Odstranitev in nadomestno gradnjo
stanovanjske hiše Gornje Impolje 4 (Grozdetova hiša) in geološko poročilo o pogojih
temeljenja objekta. V avgustu 2015 je bila na UE Sevnica podana vloga za izdajo
gradbenega dovoljenja. GD še ni bilo izdano, ker k projektni dokumentaciji od septembra
2015 kljub urgencam še nismo pridobili soglasja Republike Slovenije (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve), kot dokazilo o pravici graditi za izvedbo NN elektro priključka.
• Naročili smo izdelavo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo. Namen
izdelave strokovne podlage (s prostorsko oznako DR21.vs) je preveritev stanja v prostoru na
podlagi dejanskega stanja, spremenjene parcelacije, pogojev umeščanja stanovanjskih
objektov v prostor in izvedene prometne, energetske in komunalne opreme območja
obdelave. Zaradi razlik in odstopanj v lokacijski in projektni dokumentaciji ter neusklajenosti z
dejanskim stanjem in veljavnimi določili OPN Sevnica, se je Občina Sevnica odločila, da
pridobi novo strokovno podlago, ki bo preverila oz. združila in upoštevala vse nastale
spremembe. Nova strokovna podlaga bo osnova za izvedbo spremembe in dopolnitve
odloka OPN na obravnavanem območju in s tem omogočena nadaljnja pozidava tega
območja.
Uresničitev ciljev: Cilji na področju urbanizma so bili v celoti doseženi.
2.8.6

Izdajanje lokacijskih informacij

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence, ki se izdaja na osnovi 80. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), način njene izdaje pa določa
Pravilnik o obliki lokacijske informacije in o načinu njene izdaje, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 35/04).
Z lokacijsko informacijo občina daje investitorju nameravane graditve (ali kupcu oz.
prodajalcu določenega zemljišča) podatke o merilih in pogojih za načrtovanje oz. možnost
izvedbe investicijske namere na tem zemljišču kot jih določajo občinski prostorski akti ter
morebitne vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.
Zahteva jo lahko vsakdo, ne glede na lastništvo zemljišča, ki bo predmet gradnje.
V letu 2015 je bilo skupno vloženih 84 vlog za izdajo lokacijskih informacij, od tega je bilo
glede na vrsto objektov izdanih:
- 37 lokacijskih informacij za gradnjo stanovanjskih objektov (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije, legalizacije gradenj in spremembe namembnosti obstoječih
objektov),
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-

-

-

11 lokacijskih informacij za gradnjo poslovnih objektov (novogradnje, dozidave,
nadzidave, rekonstrukcije ter spremembe namembnosti obstoječih objektov),
6 lokacijskih informacije za gradnjo gospodarskih poslopij,
5 lokacijskih informacij za gradnjo zidanic,
4 lokacijska informacija za vzdrževalna dela,
20 lokacijskih informacij za ostala dela (ureditev prometne infrastrukture, pridobitev
vodnih dovoljenj, obnova vodovodov, ureditev namakalnih sistemov, izgradnja
transformatorskih postaj in kablovodov),
1 lokacijska informacija za enostaven objekt.

Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.7

Izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč

Potrdila o namenski rabi zemljišča se izdajajo na osnovi 105. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 ZUUJFO). Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi zemljišča kot jo določa občinski
prostorski akt ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja
urejanja prostora.
V letu 2015 je bilo izdanih 631 potrdil o namenski rabi zemljišča. Potrdila so bila izdana za
namen prometa z zemljišči (kupoprodaja zemljišč, darilne in izročilne pogodbe, menjava
zemljišč, A.) in za namen parcelacije zemljišč.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.8

Izdaja izjav o spremembi namembnosti zemljišča

Obveznost plačevanja davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča ureja
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12 in 25/13 – odl. US,
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odločba US in 90/15). Davčni zavezanci za davek na
dobiček za spremembo namembnosti zemljišč so prodajalci zemljišča, ki morajo davčnemu
organu v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča predložiti napoved za odmero
dohodnine od dobička iz kapitala. Le-temu morajo priložiti dokazilo občine o spremembi
namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb.
Za ta namen smo v letu 2015 napisali skupno 60 izjav o spremembi namembnosti zemljišča.
Iz izjav je razviden datum spremembe namembnosti zemljišča in vrsta rabe zemljišča pred
spremembo namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.9

Sodelovanje Občine pri izdaji gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte

Občine so na podlagi določb Zakona o graditvi objektov tudi stranka v postopku izdaje
gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte, katerih nameravana gradnja leži na njihovem
območju.
Upravna enota Sevnica nam je v letu 2015 posredovala skupno 263 pozivov k priglasitvi
udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnih objektov
(nadstreški, garaže, drvarnice, ute, kozolci, kmečke lope, skednji, oporni zidovi, ograje, A),.
Na vse podane pozive smo pripravili odgovore, v katerih smo se opredelili glede skladnosti
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gradnje posameznega nezahtevnega objekta s prostorskimi akti občine in morebitne
vključitve Občine Sevnica v postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.10 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Skladno z določbami Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) na celotnem
območju naše občine.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upoštevajo
podatki, ki so vpisani v kataster stavb kot katastrski podatki ali registrski podatki v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Pri stanovanjskih prostorih se nadomestilo
plačuje od neto tlorisne površine stanovanjskih prostorov, ki vključujejo vse pomožne in
tehnične prostore (npr. površina sob, stopnišč, kleti, balkonov, podstrešij, hodnikov, kuhinj
ipd.) ter od tlorisne površine prostostoječih garaž. Pri poslovnih prostorih pa se zajame
etažna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom. Nadomestilo se plačuje tudi od ostalih zazidanih stavbnih zemljišča kot
so npr. površine nepokritih skladišč, internih parkirišč, delavnic na prostem, A
V evidence je potrebno vnašati vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila – novi
objekti, spremembe površin, spremembe namembnosti objektov, spremembe lastnikov oz.
uporabnikov objektov, morebitne oprostitve plačila nadomestila,..
Odločbe o odmeri NUSZ po določilih Zakona o davčnem postopku izdaja davčni organ po
uradni dolžnosti na podlagi našega odloka in podatkov za odmero NUSZ, ki smo jih dolžni
posredovati finančni upravi v zakonsko predpisanem roku. Tako je bilo za leto 2015 izdanih
približno 7.000 odločb, pritožbo pa je vložilo 56 zavezancev. Za potrebe reševanja pritožb
posredujemo davčni upravi tudi mnenja na vložene pritožbe.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.
2.8.11 Odmera komunalnega prispevka
Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, na podlagi določb zakona o prostorskem
načrtovanju izdaja odločbe o odmeri komunalnih prispevkov investitorjem gradnje objektov.
Pred izdajo gradbenih dovoljenj morajo investitorji po zakonu o graditvi objektov poravnati
Občini Sevnica komunalni prispevek za uporabo lokalne javne cestne in komunalne
infrastrukture. Na vlogo investitorja ali na zahtevo Upravne enote Sevnica pred izdajo
gradbenega dovoljenja je bilo v letu 2015 na novo knjiženih 139 zadev, lani 165, kar je cca
15% manj kot v letu 2014 in 24% več kot v letu 2013, ko je bilo v postopku odmere 112
zadev. V upravnem postopku na prvi stopnji je Oddelek za okolje in prostor izdal 158 odločb,
lani 173 odločb, v letu 2013 pa 136 odločb o odmeri komunalnega prispevka. Tako je bilo v
letu 2015 izdanih 41 odločb (25 v letu 2014) za priključitev obstoječih objektov(od tega štiri
zidanice) na javni vodovod, večji del za priključitev na javni vodovodni sistem Zabukovje, pa
tudi na javni vodovodni sistem Sevnica (Drožanje, Žigrski Vrh), ter še 9 odločb za priključitev
obstoječih objektov na javno kanalizacijo, od tega 8 stanovanjskih objektov (7 na Orehovem),
enega v Sevnici in en poslovni objekt na javno kanalizacijo. Poleg tega je bilo izdano še 9
sklepov (lani 13), od tega 3 v zvezi obročnega plačila komunalnega prispevka in 4 v zvezi
vračila komunalnega prispevka, ko investitorji ne pridobijo gradbenega dovoljenja ali vračila
dela komunalnega prispevka v primeru spremembe projekta, ostalo v zvezi spremembe
podatkov. Razlika v številu odločb glede na število zadev je zaradi obravnave pritožb v
obnovi postopkov in izdaje nadomestnih odločb v tekočem letu. Investitorji kot stranke v
postopku lahko zahtevajo obnovo postopka v zvezi uveljavljanja preteklih vlaganj v javno
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infrastrukturo in s tem zmanjšanje odmero komunalnega prispevka. Takih primerov je bilo 10
v letu 2015 (2014 še 18) Manjšemu številu napram prejšnjim letom gre pripisati to, da
investitorji vedo za možnost zmanjšanja na račun preteklih vlaganjih in vložijo dokumentacijo
o plačanih prispevkih še pred izdajo odločbe. Poleg tega so bile v letu 2015 štiri pritožbe
(lani dve) obravnavani na drugi stopnji. Če upoštevamo število knjiženih zadev za
priključevanje obstoječih objektov na javno infrastrukturo je v letu 2015 bilo v postopku 90
zadev za gradnjo, 115 v letu 2014, 106 v letu 2013 in 107 v letu 2012. Število vlog oz. zadev
v zvezi gradenj in posegov v prostor in s tem povezanim komunalnim prispevkom je malo
upadlo, prihodek iz komunalnega prispevka pa je nekoliko višji kot leta 2014 (3,5%).
V letu 2015 je bilo tako skupaj 41 odločb (lani 59, 52 leta 2013, 56 leta 2012) za odmero
komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskih hiš, od tega 17 (lani 44, 37 leta 2013, 32
leta 2012) za nove stanovanjske hiše, ostalo so rekonstrukcije, dozidave in nadzidave
obstoječih stanovanjskih objektov. Izmed novih je 8 (lani 12, 8 leta 2013, prav tako 8 leta
2012) nadomestnih stanovanjskih hiš. Še zmeraj veliko ali celo odločno preveč je bilo v
postopku na UE Sevnica legalizacij in sicer kar 6 (lani 8) že zgrajenih stanovanjskih objektov
in 13 (lani 15) dozidav, nadzidav in rekonstrukcij stan.objektov. Z novim OPN so glede na
prostorske pogoje v območjih lokacij v 4 primerih (lani 6, 5 v letu 2013) bile v postopku
spremembe namembnosti zidanic v stanovanjske hiše. Nekaj je tudi posameznih odstranitev
stanovanjskih objektov
Potem sledi gradnja kmetijskih objektov, od katerih je največ zidanic in sicer 8 (8 v letu 2014,
19 v letu 2013, 24 v letu 2012) od tega 7 novih (lani 2, 10 novih v letu 2013) in 1 nadzidava
obstoječe zidanice. V 7 primerih gre za legalizacijo, od tega kar 4 za neskladno gradnjo, ko
se gradnja ne izvede v skladu z gradbenim dovoljenjem. Število zidanic se je precej
zmanjšalo, od leta 2011 ko jih je bilo v postopku 29, letos le 8. Ostalih kmetijskih objektov je
bilo letos 9 (lani 6, 7 v letu 2013, 12 v letu 2012), od tega gre za gradnjo 6 novih in 3
nadzidave, pri tem so bili kar 4 v postopku legalizacije (lani 2). V letu 2015 so bile v postopku
še gradnje poslovnih objektov in sicer: gradnja mizarske delavnice, dozidava obrtne
delavnice, gradnja 4 skladišč, od tega kot 2 dozidavi pri obstoječih proizvodnih objektih, 2
dozidavi poslovnih objektov, 2 rekonstrukciji proizvodnih objektov, dozidava z
rekonstrukcijami in spremembo namembnosti v strojno delavnico, rekonstrukcija
gostinskega objekta, sprememba namembnosti dela gospodarskega objekta v
avtomehanično delavnico, ter sprememba namembnosti dela stanovanjske hiše v
zobozdravstveno ordinacijo. V postopku za gradbeno dovoljenje sta bili tudi 2 rekonstrukciji
in dozidavi obstoječih lovskih domov, gradnja objekta za kmečki turizem, dozidave ZD za
nujno medicinsko pomoč, ureditve javnih sanitarij, gradnja telovadnice pri OŠ in gradnja
večnamenskega doma. V letu 2015 je bilo tako kar 14 zadev za ureditev poslovnih objektov
(lani 8, le 3 v letu 2013, 12 v letu 2012), kar je pozitiven trend v gospodarstvu.
Ostale zadeve v letu 2015 so bile v postopku za infrastrukturne objekte in za pomožne
infrastrukturne objekte – oporne zidove, ki glede na zakonodajo niso zavezani za plačilo
komunalnega prispevka. Investitor Elektro Celje je urejal infrastrukturne objekte TP in NNO
omrežje in sicer 4 zadeve (lani 5, le 2 v letu 2013), 2 novi TP in SN elektro omrežje v
sodelovanju s poslovnimi subjekti. Novih večjih infrastrukturnih sistemov v tem letu ni bilo,
glede na projekte prejšnjih let, ko je šlo za gradnjo več vodovodnih in kanalizacijskih
sistemov. Opazno je število posegov samo odstranitve obstoječih objektov, ki marsikje
ničemur ne služijo, so nevarni za okolico in jih je potrebno odstraniti, ter tako zagotoviti
prostor novim ureditvam. Teh je bilo v letu 2015 kar 5. Na splošno se tudi v letu 2015
nadaljuje trend nadomeščanja in urejanja obstoječih objektov (rekonstrukcij, dozidav,
nadzidav), kar je tudi dobro za obstoječi stavbni fond in pozitiven premik v smeri urejanja
stavbnih zemljišč ter ohranjanja kmetijskih površin.
Velik problem je še vedno legalizacija obstoječih objektov, v letu 2015 jih je bilo v postopku
odmere komunalnega prispevka skupaj 37 (lani 38, 25 v letu 2013, 33 v letu 2012) sicer
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nekaj manj kot leta 2011, ko jih je bilo kar 46. Ne gre samo za nelegalno gradnjo novih
objektov ampak tudi samovoljne posege na obstoječih objektih za katere se zahteva
gradbeno dovoljenje. V to številko so vključene tudi legalizacije manjših infrastrukturnih
objektov in drugih ureditev (parkirišč in opornih zidov). Opazno in pozitivno pa je, da
legalizacij ni pri poslovnih objektih. Veliko je neurejenih starih zadev izpred več let ali
desetletij, novih črnih gradenj pa je tudi zaradi bolj učinkovitega nadzora državnih
inšpekcijskih služb nekoliko manj. Postopek odmere komunalnega prispevka v zvezi
legalizacije objekta je enak kot pri novogradnji, investitorji po odločbi s strani UE Sevnica
plačajo še dodatno takso za uzurpacijo prostora, ki je odvisna od vrste in velikosti stavbe,
tudi za nelegalno gradnjo opornega zidu.
V letu 2014 je bil sprejet nov Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim
družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
52/14). Zaradi zakonodaje je ločitev postopka subvencij za gradnjo opredelil že Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
46/14). S tem je bil sicer delno spremenjen ampak vseeno ohranjen sistem, po katerem
Občina Sevnica mladim družinam, ki si gradijo lasten dom, delno povrne plačan komunalni
prispevek po izdanem pravnomočnem gradbenem dovoljenju za dotični objekt. Na ta način je
bilo v letu 2015 vloženih 8 zahtevkov za povrnitev 50% plačanega komunalnega prispevka v
skupnem znesku 10.806,03 EUR.
V letu 2014 je bil sprejet navedeni odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Sevnica, ki je nadomestil obstoječa odloka o programu opremljanja in o
komunalnem prispevku iz leta 2008. Nov odlok je bil potreben zaradi sprejetja novega
Občinskega prostorskega načrta in novih realiziranih investicij v gradnjo javne komunalne
infrastrukture. V odloku je na novo opredeljeno priključevanje obstoječih objektov na javno
vodovodno in kanalizacijsko omrežje z določenimi olajšavami v zvezi nadomestitev
obstoječih ureditev. Komunalni prispevek se po novem ni povečal, kljub večjim investicijskim
vlaganjem v lokalno javno infrastrukturo v zadnjih letih, ker so bila v večji meri za financiranje
le te pridobljena druga nepovratna sredstva. Za poslovne objekte pa se je ob zmanjšanem
faktorju dejavnosti celo nekoliko zmanjšal, kot pomoč Občine Sevnica pri investicijah v
gospodarstvu. Po zakonu o prostorskem načrtovanju je komunalni prispevek namenski vir za
gradnjo komunalne opreme za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Usmerjanje
gradnje objektov na infrastrukturno opremljena stavbna zemljišča terja zagotavljanje
finančnih sredstev iz proračuna za gradnjo javne komunalne in cestno infrastrukture, ter tako
prispeva k izboljšanju pogojev in kvalitete bivanja. Ob izpolnjevanju navedenih pogojev bodo
tako tudi cilji doseženi.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju odmere komunalnega prispevka so doseženi.
2.8.12 Izdajanje projektnih pogojev in soglasij za posege v varovalnem pasu
občinskih cest
Občina Sevnica je na osnovi določil Zakona o graditvi objektov, Zakona o cestah ter Odloka
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica, kot upravljavec
občinskih cest in javnih površin, pristojna za izdajo projektnih pogojev in soglasij za posege v
varovalnem pasu občinskih cest in na območju javnih prometnih površin ter ostalih zemljišč v
upravljanju Občine Sevnica.
Vloge se nanašajo na široko področje posegov ob občinskih cestah in javnih površinah, od
postavitev ograj, naprav, napeljav komunalnih vodov, signalizacije do gradnje in legalizacije
objektov ter cestnih priključkov.
V letu 2015 je bilo s tega področja pripravljenih in izdanih 156 upravnih aktov - rešene so bile
vse vloge.
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Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju izdajanja projektnih pogojev in soglasij za
posege v varovalnem pasu občinskih cest so doseženi.
2.8.13 Občinski program varstva okolja
Občina Sevnica se je kljub dejstvu, da zakonsko ni zavezana k pripravi Občinskega
programa varstva okolja, v nadaljevanju OPVO, odločila da gre v postopek priprave in skupaj
s predstavniki občinskih služb, javnih in zasebnih zavodov, podjetij in zainteresirano
javnostjo preveri stanje okolja in opredeli cilje in ukrepe za izboljšanje le tega. OPVO izhaja
iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan,
ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju občine.
V njem se v največji možni meri upoštevajo cilji varstva okolja po zakonu o varstvu okolja
(ZVO-1, Smernice za pripravo občinskih programov varstva okolja, 2007).
Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB-1, Uradni list št. 39/06) za
mestne občine, lahko pa tudi občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti, narekuje
pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov, ki pa ne smejo biti v
nasprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja. Občine z OPVO
pridobijo strokovne in korektne vrednosti o stanju okolja, ter ocene o potrebni stopnji
varovanja okolja pred nadaljnjimi obremenitvami, ki služijo nato kot podlaga za celostno
načrtovanje upravljanja okolja, ter postopno in učinkovitejše zmanjševanje kot tudi
preprečevanje obremenjevanje okolja. Priprava Občinskega programa varstva okolja se je
začela konec leta 2014 z ustanovitvijo posebne strokovne projektne skupine, ki je poleg
izdelovalca Savaprojekt d.d. pripravljala OPVO. Pri pripravi OPVO so sodelovale krajevne
skupnosti, poslovni subjekti in zainteresirana javnost preko spleta. Kot prva faza priprave
OPVO sta bili izvedeni dve projektni delavnici, potekala je spletna anketa in poziv k
sodelovanju zainteresirane javnosti, na kar je bilo aprila 2015 izdelano Poročilo o stanju
okolja in objavljeno na spletni strani Občine Sevnica. Poročilo o stanju okolja predstavlja
strokovne podlage za preventivno varovanje okolja v občini Sevnica, kot ga predvideva
občinski program varstva okolja in je sestavni del OPVO.
V juniju 2015 je bil nato izdelan predlog OPVO, ki ga je dvakrat obravnaval Občinski svet
Občine Sevnica in sprejel na seji septembra 2015. OPVO obravnava stanje okolja po vseh
vsebinah in sicer glede na smernice in zakonodajo: zrak, vode, tla, odpadki in hrup z
definiranjem gonilnih sil: industrija, poselitev, promet in kmetijstvo. Analiza stanja okolja je
pokazala, da živimo v zdravem okolju, da pa je potrebno še nadalje ohranjati in vzpodbujati
varovanje okolja z aktivnim delovanjem vseh deležnikov: Občine Sevnica, poslovnih
subjektov in občanov na vseh ravneh. OPVO je določil tudi prednostne cilje in ukrepe in sicer
na področju varovanja zraka, izboljšanju infrastrukturnih ureditev, preprečevanju
onesnaženosti voda, energetskih sanacijah in učinkoviti rabi energije, sodelovanju s
poslovnimi subjekti in ozaveščanju javnosti, povečanju samooskrbe in ekološkega kmetijstva
ter vključevanju javnosti v prostorske in okoljske zadeve.
Občina Sevnica želi s trajnostno naravnanim prostorskim razvojem in urbanističnim
načrtovanjem ohranjati, predvsem pa izboljšati kakovost naravnega in ustvarjenega okolja,
njegovih naravnih značilnosti ter splošno prepoznavnost prostora. Dolgoročni cilji občine z
vidika urejanja prostora in varstva okolja, so zdravo okolje z ohranjanjem ravnotežja med
naravnim okoljem, gospodarskim in družbenim razvojem in strokovnim načrtovanjem rabe
prostora, pri čemer ji bo v veliko pomoč OPVO.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji so doseženi.
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2.8.14 Projektna dokumentacija za področje prometne infrastrukture
Na področju prometa in prometne infrastrukture Občina Sevnica pripravlja dokumentacijo za
več investicijskih projektov in prometnih ureditev:
- Pločnik oz. pešpot Šentjur-Breg,
- Pločnik, ureditev priključka in cestna razsvetljava ob glavni cesti v Dolenjem Boštanju
(Obala),
- Ureditev občinskih cest v Dolenjem Boštanju,
- Povezovalna pot Radna-Log,
- Investicijska dokumentacija za projekt »Celostna prometna strategija«,
- Izvedbeni načrt za območje omejene hitrosti Glavni trg,
- Povezovalna pot Radna (Mirna-brv čez Savo),
- Pločnik Rovišče,
- Prometna ureditev Tržišče, spodnji del.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju pridobivanja projektne dokumentacije za
področje prometne infrastrukture so deloma doseženi, ker vsa dokumentacija še ni
dokončana.
2.8.15 Lokalne ceste – vzdrževanje
1. Vzdrževanje gozdnih cest
Na podlagi Zakona 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) občina Sevnica vzdržuje in obnavlja gozdne poti.
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. V letu 2015 je bilo za vzdrževanje gozdnih cest namenjeno 39.288,60 EUR,
od tega je bilo 31.065,15 EUR namenjenih iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter
8.223,45 EUR iz sredstev iz koncesijskih dajatev, ki so odvisna od letnega poseka gozdov.
Uresničitev ciljev: Vsi zastavljeni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest so bili doseženi.
2. Redno vzdrževanje lokalnih cest
Občina Sevnica skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica (Ur.l. RS
3/15), vzdržuje 241.037 km lokalnih cest. Vzdrževanje obsega zimska in letna vzdrževalna
dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem stanju, zagotavljanje stalne
prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah. Občina Sevnica je v letu 2014 z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne
službe rednega vzdrževanj občinskih ceste, prenesla vzdrževanje občinskih kategoriziranih
lokalnih cest na Javno podjetje Komunala Sevnica, Naselje Heroja Maroka 17, 8290
Sevnica.
V letu 2015 je bilo polovico sredstev namenjenih za zagotavljanje prevoznosti cestišč v
zimskem obdobju, torej za izvajanje pluženja in posipavanja lokalnih cest, ter vzdrževalnih
del, ki zagotavljajo normalno prevoznost cest skozi zimo. Krpanje udarnih jam, obsek
vejevja, čiščenje jaškovA
Letno vzdrževanje je zajemalo stroške zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč, ki so
zajemali krpanje večjih udarnih jam, sanacije brežin cestišč, čiščenje brežin cestišč ročno in
strojno, ureditev odvodnjavanja, izgradnjo muld, jaškov, postavitev odbojnih ograj itd.
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3. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
V sklopu investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture so bile izvedena določena večja
investicijska dela na odsekih lokalnih cest, ter določena manjša investicijska vzdrževanja, kot
so ureditev meteornega odvodnjavanja cestišč, izgradnja novih muld, postavitev varovalnih
cestnih ograj.
Večja investicijska vzdrževanja so se opravila na naslednjih območjih:
- Blanca – Poklek nad Blanco,
- Arto – Ponikve,
- Simončič – Lindič,
- Asfaltacija postajališč Konjsko, Laze,
- Ureditev okolice objekta na Kvedrovi,
- Podskalica – Pokojnik,
- Telčice
- Sanacija Vetrnik
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju vzdrževanja lokalnih cest so bili doseženi.
2.8.16 Urejanje mirujočega prometa
Z režimom za kratkotrajno brezplačno parkiranje je urejeno parkiranje na parkiriščih na Trgu
svobode, spodnji del, kjer je nabavljen in montiran parkomat in vsa potrebna signalizacija.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju urejanja mirujočega prometa so doseženi.
2.8.17 Državne ceste
Zaključena je I. faza gradnje pločnika ob glavni cesti G1-5 v Dolenjem Boštanju (Obala),
skupaj z ureditvijo križišča in cestne razsvetljave.
Prizadevamo si za napredek ureditev na državnem cestnem omrežju in sodelujemo pri vseh
aktivnostih na tem področju.
Pripravljenih in posredovanih je več dokumentov za dokončanje cestne infrastrukture v
okviru DPN za HE Blanca (obvoznica in nadvoz Blanca), rekonstrukcijo nadvoza Šmarje ter
mostu na Črnem potoku.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju gradnje državne cestne infrastrukture so
doseženi v delu pristojnosti občine.

2.8.18 Stanovanjsko gospodarstvo
Občina Sevnica je v letu 2015 izvajala vzdrževalna dela po posameznih stanovanjih in
objektih iz svojega lastniškega fonda. Skladno z pogodbo je dela izvajalo podjetje Terca
d.o.o. Šentrupert, ki je upravnik stanovanj v lasti občine Sevnica.
Dela na vzdrževanju stanovanj in objektov so se izvajala v skladu z letnim planom
vzdrževanja. Izvajala so se popravila na instalacijah v kopalnicah, zamenjave stavbnega
pohištva (zunanja okna, balkonska vrata), popravilo elektroinštalacij, popravilo vodovodnih
instalacij in druga vzdrževalna dela potrebna za nemoteno uporabo posameznih
stanovanjskih enot in skupnih prostorov. Za popravila in zamenjavo posameznih delov na
skupnih delih in napravah (strehe, stopnišča, funkcionalno zemljišče okrog objektovA), pa so
se stroški krili iz zbranih sredstev t.i. rezervnega sklada. Občina Sevnica je z sredstvi
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zbranimi v rezervnih skladih posameznih objektov sofinancirala tudi energetsko prenovo
nekaterih večstanovanjskih objektov, predvsem na področju Naselja heroja Maroka.
Na področju Brega in Sevnice smo porušili tudi dva objekta in prestavili nekatere komunalne
vode ter delno uredili okolico.
Skupno je bilo izdano tudi 76 dovoljenj za začasno obremenitev okolja s hrupom podlagi 94.
člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, 39/2006- ZVO-1-UPB1, 70/08-ZVO-1B, 108/09).
Stanovanja so se upravičencem dodeljevala v skladu z sprejeto prednostno listo iz razpisa
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za področje Občine Sevnica, ki je bil objavljen v
letu 2014. V letu 2015 je bilo sklenjenih je 6 novih najemnih pogodb in 7 aneksov k najemnim
pogodbam za stanovanja.
Uresničitev ciljev:
Cilji so bili z nadaljevanjem dodelitve neprofitnih stanovanj v najem uresničeni, prav tako pa
se je vzdrževanje stanovanjskega fonda izvajalo v skladu z letnim načrtom vzdrževanja.
2.8.19 Zaščita, reševanje in pomoči
Organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč je v Občini Sevnica organizirana skladno s
sprejeto zakonodajo, ki opredeljuje in zavezuje organizacijo zaščite, reševanja in pomoči na
nivoju občine.
V letu 2015 so bila izvedena usposabljanja tako na regijskem nivoju Posavja, kot tudi na
državnem nivoju v IC za ZiR na Igu pri Ljubljani. Izvedeno je bilo tudi dopolnilno
usposabljanje iz prve pomoči v organizaciji OZRK Sevnica. Osnovni 70-urni tečaj za
bolničarja je opravilo 7 pripadnikov. Opravljen pa je bil tudi 12-urni dopolnilni tečaj za
bolničarja, ki ga je opravilo 12 pripadnikov. Na regijskem preverjanju ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je potekalo v maju na področju občine Sevnica, so
sodelovale tudi ekipe OZRK Sevnica 1 in 2 ter ekipa Gasilske zveze Sevnica.
Skupaj z GZ Sevnica smo izvedli tudi večjo zaščitno-reševalno vajo Sevnica 2015 na kateri
so poleg GZ Sevnica, sodelovali še Policijska postaja Sevnica, Zdravstveni dom Sevnica in
PGE Krško. Reševalci so izvajali aktivnosti reševanja in gašenja ob požaru v javnem objektu
na področju starega mestnega jedra.
Občina Sevnica je sodelovala z Gasilsko zvezo Sevnica in prostovoljnimi gasilskimi društvi v
občini Sevnica na osnovi podpisane pogodbe o opravljanju javne gasilske službe. Občina
Sevnica je na osnovi sprejetega proračuna tudi namenila finančna sredstva za izvajanje
dejavnosti na področju ZiR. Gasilski zvezi Sevnica se nakazuje vsa požarna taksa, ki je
dodeljena s strani Požarnega sklada RS. Uporablja pa se strogo namensko za opremljanje
enot ZRP. Na osnovi sklenjenih pogodb so bila plačana tudi sredstva Potapljaškemu društvu
Vidra, ki skrbi za reševanje iz vode na področju občine Sevnica in pa Planinskemu društvu
Lisca, ki je zadolženo za začasno nastanitev in evakuacijo.
Na osnovi sklenjene pogodbe je Gasilska zveza Sevnica v imenu in po pooblastilu občine
Sevnica izdelovala načrte zaščite in reševanje za posamezne vrste nesreč. Izdelovale so se
priloge k posameznim načrtom ZiR. Sprejeta pa sta bila načrta za jedrsko nesrečo in potres,
načrt za veliko železniško nesrečo pa je bil poslan na usklajevanje na URSZR-izpostava
Brežice. Z izdelavo načrtov in prilog pa se nadaljuje tudi v letu 2016.
Zaščitno-reševalne aktivnosti so se izvajale v novembru, ko je zaradi močnih padavin prišlo
do dviga vodostaja Sevnične. Ekipe so delovale predvsem preventivno, posredovanje zaradi
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poplav ni bilo potrebno. Glede vzdrževanja vodotokov so bili ponovno obveščeni na ARSO
Novo mesto.
URSZR izvaja nemoteno javno alarmiranje iz Centra za obveščanje Brežice in mesečno
izvaja preizkuse sistema. Sistem deluje brezhibno.
Nekateri člani štaba OŠCZ Sevnica so sodelovali tudi pri obvladovanju migrantske krize, ki je
zajela Slovenijo od oktobra dalje. Sodelovali smo pri aktivnostih na področju Brežic in
Dobove. Namestnik štaba pa z aktivnostmi nadaljuje tudi v letu 2016. V obvladovanje
migrantske krize so bili vključeni tudi NMP Zdravstveni dom Sevnica, Gasilske zveza
Sevnica in Območno združenje Rdečega križa Sevnica.
Uresničitev ciljev:
Pri izvajanju nalog ZRP smo izvedli usposabljanja pripadnikov sil ZRP. Nemoteno je bilo tudi
financiranje služb ZRP, ki jih izvaja občina skladno z predpisi. Zastavljeni cilji v letu 2015 so
bili doseženi.
Z izdelavo načrtov ZRP za posamezne nesreče nadaljujemo tudi v letu 2016.

2.8.20 Rezerva za naravne nesreče
Občina Sevnica, skladno z 49. členom Zakona o javnih financah oblikuje rezervni sklad, ki je
namenjen financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nepredvidljivih
dogodkov med proračunskim letom v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne
nesreče.
Tudi v letu 2015 se je na področju sanacija in odprava posledic naravnih nesreč veliko
dogajalo. Potrebno je izpostaviti dejstvo, da je Občina Sevnica pridobila iz RS, Ministrstva za
okolje in prostor, Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo
posledic naravnih nesreč, ki so nastala v letu 2014.
Tako je pridobila:
- 87.559,87 EUR, za sanacijo mostu na JP 872292 odcep Žnidar,
- 39.383,29 EUR, za sanacijo plazu na LC 372221 Zavratec – Mala Hubajnica in
- 229.999,52 EUR za sanacijo plazu na LC 372341 Dolenji Boštanj – Grahovica –
Brezovec
Ti projekti so bili tudi uspešno izvedeni ter počrpana vsa državna sredstva.
V sklopu sredstev, ki jih zagotavlja Občina Sevnica za odpravo posledic naravnih nesreč pa
so bila od večjih sanacij izvedena:
- Sanacija plazu Kosem na Pokleku,
- Sanacija plazu na občinski cesti pri Sv. Roku,
- Sanacija plazu v Tržišču,
- Sanacija cest po neurju v Tržišču,
- Sanacija cest po neurju v Šentjanžu,
- Sanacija cest po neurju v Zabukovju,
- Sanacija plazu v Gavžni gori,
- Sanacija plazu v Vetrniku
- ter izdelava projektnih dokumentacija za sanacijo plazov
Ostala sredstva so bila porabljena za vzpostavitev prevoznosti cestišč po močnem de
Deževju v mesecu septembru, za sanacijo manjših udorov in usadov na in ob cestišču,
sanacijo udarnih jam, sanacij bankin, asfaltacije muld itd.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji so bili doseženi.
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2.8.21 Vodotoki
Prizadevamo si za ureditve na vodotokih, zlasti z vidika protipoplavnih ureditev in sodelujemo
pri vseh aktivnostih na tem področju.
Pripravljenih in posredovanih je več pobud za nekatere ključne ureditve za dvig poplavne
varnosti v naseljih na vplivnih območjih vodotokov: Sevnična, Vranjski potok, Blanščica,
Konjšca, Hinja, Gomilščica ter Mirna.
Uresničitev ciljev: Zastavljeni cilji na področju vodotokov so doseženi v delu pristojnosti
občine.

2.9 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
2.9.1

Gospodarstvo

Občina Sevnica na področju razvoja gospodarstva pomaga podjetnikom s subvencijami in
nepovratnimi sredstvi. Vsako leto je, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica, objavljen razpis. Višino
razpoložljivih sredstev določi občinski svet z Odlokom o proračunu.
V marcu 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. Sredstva za subvencioniranje
pospeševanja promocije podjetij se dodeljujejo na podlagi priglasitve na Ministrstvo za
finance v skladu s pravilom »de minimis« in na podlagi javnega razpisa, na katerega so se
vlagatelji v letošnjem letu lahko prijavili do 18. maja 2015. Upravičeni stroški ukrepa so
nastajali v času pred prijavo in sicer od 1.3.2014 do 18.5.2015, tako da je morala biti
aktivnost ob sami prijavi tudi že zaključena in plačana.
V letu
A.
B.
C.
D.

2015 je bil objavljen javni razpis za naslednje ukrepe:
Promocijo izdelkov in storitev na sejmih.
Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest.
Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
Subvencioniranje najemnin star up podjetij.

Skupna razpisana kvota za vse ukrepe je znašala 78.000,00 EUR, porabljeno pa je bilo
69.438,78 EUR.
Pri ukrepu Promocija izdelkov in storitev na sejmih se sredstva dodeljujejo z namenom
sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih ter
promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij. V okviru ukrepa je bilo
razpisanih 15.000,00 EUR, dodeljenih pa 10.344,88 EUR in sicer 5. vlagateljem.
Sofinanciranje upravičenih prijavljenih stroškov je znašalo 50 %. Delno se sredstva v sklopu
razpisa na tej proračunski postavki niso porabila, zato so se glede na preostanek
prerazporedila, v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2015, na
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proračunsko postavko Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.
Pri ukrepu Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest je namen razpisa
subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve
srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe. Znesek sofinanciranja znaša do
50% upravičenih stroškov, in sicer 10 minimalnih mesečnih bruto plač na osebo. V okviru
ukrepa Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest je bilo razpisanih 15.000,00 EUR,
dodeljenih pa 3.953,65 EUR in sicer 1 vlagatelju. Sofinanciranje upravičenih prijavljenih
stroškov je znašalo 50 %. Delno se sredstva v sklopu razpisa na tej proračunski postavki
niso porabila, zato so se, v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2015,
prerazporedila na proračunsko postavko Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij.
Namen ukrepa Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij je spodbujanje
investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje
dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in ki jo 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 bilo razpisanih 43.000,00
EUR, dodeljenih pa 55.140,25 EUR 14. vlagateljem. V skladu z Odlokom o proračunu
Občine Sevnica za leto 2015 smo po odpiranju vlog na to proračunsko postavko
prerazporedili sredstva iz ukrepov Promocije izdelkov in storitev na sejmih in Naložb v nakup
nove opreme in nematerialnih investicij, da smo lahko tudi pri tem ukrepu dodelili maximalen
procent sofinanciranja, ki je glede na upravičene prijavljene stroške znašal 25 %.
V pravilnik je bil v letu 2015 dan nov ukrep Subvencioniranje najemnin start up podjetij, ki
so mlajša kot tri leta in so mikro ali majhna podjetja organizirana kot d.o.o. ali poslujejo kot
samostojni podjetniki z vsaj enim zaposlenim. Upravičeni stroški so bili stroški najemnin
poslovnih prostorov proizvodne dejavnosti ter stroški najemnin pisarniških prostorov v
inkubatorju v Občini Sevnica v času od 1.3.2014 do 18.5.2015, ki jih je mora prijavitelj
dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu. Obratovalni stroški niso bili upravičen
strošek. V okviru ukrepa je bilo razpisanih 5.000,00 EUR, sredstva pa niso bila razdeljena.
V občini obstaja problem pomanjkanja določenih strokovnih kadrov, ki jih je težko pridobiti.
To velja predvsem za kadre tehničnih usmeritev, ki obsega poklicno, srednješolsko kot tudi z
univerzitetno izobrazbo. In prav ta problem poskušamo reševati z razpisovanjem štipendij
preko Posavske štipendijske sheme, tako, da si lahko podjetja že vnaprej zagotovijo kadre,
ki jih nujno potrebujejo, dijaki in študentje pa si zagotovijo, da imajo po končanem šolanju
zaposlitev.
Namen in cilj tega razpisa je bil, da se spodbuja podjetnike k štipendiranju, mlade pa, da po
končanem šolanju ostanejo v domačem okolju z zagotovljeno službo v podjetju, ki ga je
štipendiralo. Podjetja pa si že tekom šolanja štipendistov vzgajajo dobre delavce.
Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila v letu 2014 javni razpis za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma
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študentom za šolsko/študijsko leto 2014/2015, s sedežem ali poslovno enoto na območju
razvojne regije Posavje oziroma območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na
Krki, Krško, Radeče ali Sevnica. V skladu s spremembo Zakona o štipendiranju sredstva, ki
jih zagotavlja RRA Posavje (Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada), znašajo 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ
v višini 30 % minimalne plače skladno z ZŠtip-1, preostalo polovico pa zagotavljajo
delodajalci v skladu s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu, sklenjene
med delodajalcem in RRA Posavje. V letu 2015 se je porabljen znesek nanašal na
zaključitev štipendiranja v šolskem letu 2014/2015 po prejšnjih pravilih sofinanciranja
kadrovskih štipendij, kjer je soudeležba sofinanciranja zainteresiranih podjetij (30%),
Javnega sklada RS za razvoj kadrov (50%) in občine (20%). V šolskem letu 2014/2015 je
bilo 9 štipendistov, katere so štipendirali podjetja Armat d.o.o. Šentjanž, Energetika Bojan
Rugelj s.p., Mehanična popravila Stegenšek Alojz s.p., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. in
Instalacije Udovč, Milan Udovč s.p.. Poleg kadrovskih štipendij, pri katerih sodelujejo
podjetja, namenjamo posebno pozornost nadarjenim s področja kulture, ki se izobražujejo v
tujini. V šolskem letu 2014/2015 je bila odobrena štipendija štipendistu s področja kulture, ki
se izobražuje v tujini. V letu 2015 je bilo za štipendije Posavske štipendijske sheme
namenjenih 5.681,88 EUR.
V bodoče bodo v okviru Posavske štipendijske sheme občine financirale le nadarjene dijake
in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.
Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in
Sevnica kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki
se sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih
odlokov soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še
Bistrica ob Sotli in Radeče. Občina Sevnica Regionalni razvojni agenciji Posavje namenja iz
občinskega proračuna sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Sredstva v znesku
36.889,00 EUR so bila na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za
sofinanciranje naslednjih programov in nalog:
 pripravo, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in
regijskih projektov v regiji,
 pripravo dogovorov za razvoj regije,
 izvajanje regijskih projektov (Garancijska shema Posavje, S kolesom ob Savi in Krki
(Sava - Krka bike), Posavska štipendijska shema),
 sodelovanje in podporo pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih
razvojnih partnerstev,
 obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v
regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 informiranje, svetovanje in pomoč pri pripravi regionalnih projektov (CLLD),
 koordinacijo in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po
predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Svet regije / Razvojni
svet regije),
 administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih
projektov iz regionalnega razvojnega programa,
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 pripravo in izvajanje regionalnih projektov, ki so v javnem interesu in so opredeljeni v

letnem programu zavoda za leto 2015 (Delovanje LAS Posavje, Lokalno pridelana hrana
na posavskih tržnicah)...
Pri izvajanju javnih naročil in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti vse pogosteje prihaja
do specifičnih težav, za rešitev katerih je pogosto potrebno tudi mnenje odvetniških družb, ki
se ukvarjajo s tem področjem dela. Namen ukrepa je uspešnejše reševanje morebitnih
vloženih zahtev za revizijske postopke in s tem hitrejšo izvedbo izbora izvajalca za
posamezni projekt. V letošnjem letu je bilo za navedeni namen porabljenih 1.939,80 EUR.
Namen vseh spodbud v gospodarstvu je vsaj v manjšem obsegu zagotoviti
gospodarski razvoj, ki se povezuje z ekonomsko močjo občine, z izvajanjem različnih
projektov pa prispevati h krepitvi posameznih segmentov gospodarstva. Občina mora
kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec prostorskega načrtovanja zagotoviti
ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v
prostoru, poleg izvajanja obveznih/zakonskih nalog seveda tudi razvoja gospodarstva
kot nosilca delovnih mest. Lokalne skupnosti za razvoj gospodarstva nimamo ključnih
vzvodov, lahko pa s posameznimi ukrepi, kot so prostorsko načrtovanje, komunalno
opremljanje in pozitiven odnos, močno vplivamo na razvoj podjetij in obrtnikov.

2.9.2

Turizem

Skladno s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (v nadaljevanju: KŠTM) je Občina Sevnica
dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota za plače v znesku
60.413,00 EUR in za dejavnost v znesku 32.000,00 EUR predstavlja torej del sredstev za
izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in
nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa
je Občina Sevnica. Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa,
turizma in za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Uprava zavoda je sestavljena iz
petih organizacijskih enot in ima 12 zaposlenih.
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,
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informiranje, promoviranje, razvoj,
izobraževanje,
priprava strokovnih gradiv,
strokovna, tehnična, administrativna opravila...

Objekti v upravljanju službe za turizem:
 Sejem Sevnica in kmečka tržnica,
 Turistično informacijska pisarna Sevnica,
 Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske
dogodke, obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki,
brošure,A).
Izvajalcem turističnih prireditev so bila tudi v letu 2015 dodeljena sredstva na podlagi
Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, ki je bil
objavljen skladno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v občini
Sevnica. Upravičenci so pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirani
za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v občini Sevnica,
organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica in krajevne skupnosti v
Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj posameznega
kraja in celotne občine. Vlagatelji so se na razpis lahko prijavili do 13. aprila 2015. Sredstva
so bila odobrena 18. društvom za izvedbo 35 prireditev in izplačana v višini 12.937,66 EUR
na podlagi dokazil o izvedeni prireditvi od razpisanih 13.000,00 EUR.
Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica –
Boštanj – Sevnica. Vsako leto izberemo izvajalca navedene storitve. V letu 2015 je bilo za
navedeno porabljenih 14.935,80 EUR.
Obiskovalci znamenitosti občine Sevnica že od leta 2010 na inovativen način pridobivajo v
okviru Mobilnega turističnega vodnika osnovne informacije o znamenitostih, ki jih obiščejo,
in sicer so table postavljene na petih mestih na Ajdovskem gradcu (041 184-818, 441#),
Gradu Sevnica (041 184-818, 451#), v starem mestnem jedru Sevnice (041 184-818, 471#)
ter v dveh vaseh, ki sta bili v prejšnjih letih imenovani za najlepši hribovski vasi v Sloveniji, in
sicer na Razborju pod Lisco (041 184-818, 461#) in v Leskovcu nad Šentjanžem (041 184818, 481#). Sistem omogoča spremljanje pogostosti uporabe tega sistema. V letu 2015 je
bilo za ta del namenjenih 1.244,40 EUR.
V okviru zaključka projekta Posavska špajza je bilo potrebo pripraviti pri zaključnem
poročanju še CBA analizo projekta in na vso opremo nalepiti nalepke evropske unije, za kar
smo skupno porabili 1.156,56 EUR.
Občina je planirani prihodek iz najemnine in dodatna proračunska sredstva, ki jih je del
zagotovila s sklepom o prerazporeditvi, namenila investicijskemu vzdrževanju Tončkovega
doma na Lisci. V objektu so se na novo uredile sanitarije v kleti ter zamenjala stara
dotrajana okna v pritličju in kleti v znesku 18.800,48 EUR.
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Turistična dejavnost v občini se postopoma izboljšuje in prav gotovo razpis za
sofinanciranje turističnih prireditev pripomore k temu, da se društva in drugi izvajalci
turističnih prireditev trudijo delati še boljše in širše. Zavod KŠTM se zavzema, da bi se
turistična ponudba po občini, povezala in da bi bila bolj razvita in prepoznavna ter, da
bi se izoblikovali tipični proizvodi. Zavod KŠTM se v sodelovanju z Regionalno
razvojno agencijo Posavje prav tako trudi, da bi se turistična dejavnost povezala s
sosednjimi. V občini se poskuša še bolj razvijati turistično infrastrukturo. V turizmu je
zaslediti pomanjkanje strokovnega kadra, predvsem turističnih vodičev.

2.9.3

Kmetijstvo

Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva pomaga kmetom s subvencijami in
nepovratnimi sredstvi. 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 mesecu maju 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 nova shema pomoči skupinskih izjem. 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. Na podlagi navedenega pravilnika je bil v juniju 2015 objavljen
javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja za leto 2015 v skupni višini 66.000,00 EUR, na katerega so se vlagatelji lahko
prijavili do 2. julija 2015, naložbo pa so morali izvesti in dostaviti dokazila najkasneje do
konca novembra tekočega leta. V jesenskem času pa se je izvedel še razpis za štipendiranje
bodočih prevzemnikov kmetij v vrednosti 14.280,00 EUR.
Razpisa sta vsebovala naslednje ukrepe:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev, Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
3. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji ter predelave in trženja,
4. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih
krajev,
5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in
razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s
področja javnih financ) in
6. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.
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Pri ukrepu Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 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.
V okviru ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je bilo razpisanih 20.000,00 EUR,
prijavilo se je 38 vlagateljev. V okviru ukrepa Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je bilo
razpisanih 20.000 EUR, prijavilo se je 26 vlagateljev. V letu 2015 je bilo na ukrepu
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 33 vlagateljem izplačanih 20.482,35 EUR sredstev s
9,61 % sofinanciranjem in mladim kmetom s 13,46 % sofinanciranjem. Na ukrepu Urejanje
kmetijskih zemljišč in pašnikov so bila sredstva odobrena 18 vlagateljem s 35,39 %
sofinanciranjem, realizirano pa je bilo 18.947,05 EUR sredstev.
V okviru ukrepa Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji Občina Sevnica, skladno s
pravilnikom, nameni sredstva 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.
V okviru ukrepa je bilo razpisanih 5.000,00 EUR, prijavili so se 3 vlagatelji, ki jim je bilo
izplačano 5.000,00 EUR sredstev s 34,81 % sofinanciranjem investicije.
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 dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. V
okviru ukrepa je bilo razpisanih 6.000,00 EUR, prijavilo se je 11 društev, katerim je bilo
izplačano 5.697,81 EUR s tem pa sofinancirano 62 % upravičenih stroškov.
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. V okviru ukrepa je bilo namenjenih 2.000,00 EUR,
dejansko izplačano pa 1.987,50 EUR in sicer za konkretni temi: Racionalizacija prireje krav
dojilj in HACCAP v predelavi živil rastlinskega izvora.
Pri ukrepu Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih
krajev so sredstva skladno s pravilnikom namenjena 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.
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V okviru ukrepa je bilo razpisanih in dodeljenih enemu vlagatelju 9.000,00 EUR.
Podpora za delovanje kmetijskih društev so bila sredstva razdeljena na podlagi razpisa, in
sicer so namenjena delovanju kmetijskih društev 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 kvaliteto življenja na podeželju. V okviru
ukrepa Delovanje društev je bilo razpisanih 6.000,00 EUR, s popolnimi vlogami se je prijavilo
13 vlagateljev, katerim je bilo izplačano 5.989,09 EUR. Znesek 124,00 EUR je bil izveden kot
plačilo stroškov za delovanje društev za preteklo leto.
Na Kmečki tržnici v novem delu Sevnice, ki je dobila novo podobo v letu 2014, so bile
prodajne stojnice še dodatno opremljene z dodatnimi pulti, ki so nameščeni pred stojnice,
pripravljena je bila dokumentacijo za ureditev sanitarij, naročena idejna zasnova ureditve
razširjenih notranjih prostorov tržnice ter v notranjosti se je pričela izvedba posameznih del
preureditve. Za vse navedeno se je skupaj porabilo 27.334,11 EUR.
Ukrep Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij predstavlja finančno pomoč pri
izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki
bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje
in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Za šolsko leto 2015/2016 je prispelo šest prijav, ki
so bile formalno popolne in vsebinsko ustrezne. Vsi prijavitelji prejemajo štipendije v
mesečnem znesku 170,00 €, kar letno znaša 2.040,00 € za posameznega študenta oz.
dijaka. Za šolsko leto 2014/2015 je bilo odobrenih 9 štipendij (4 dijakom in 5 študentom), kjer
je višina štipendije znašala 132,22 EUR mesečno oziroma skupno 1.586,66 EUR na
posameznega štipendista. Skupna kvota za vse štipendiste je znašala 14.280,00 EUR. V
skupnem znesku pa je bilo v letu 2015 za del šolskega leta 2014/2015 in 2015/2016
izplačano 13.750,94 EUR.
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru Javnega razpisa za
ukrep 125, Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva, Občina Sevnica v letu 2010 pridobila sredstva za izvedbo komasacije Arškega
polja. Za uvedbo komasacije je bilo potrebno pridobiti 80 % soglasje lastnikov zemljišč od
skupne površine, ki bo zaokroževala to območje. V komasacijski postopek je bilo vključeno
29 lastnikov kmetijskih zemljišč, ki so posedovali 59 parcel na območju 14 ha. Izvedla so se
dela na terenu, ki so zajemala geodetske meritve, analizo in ovrednotenje zemljišč, izdelavo
elaboratov, pripravo načrta novega stanja zemljišč in seznanitev lastnikov z novimi parcelami
ter izgradnje novih poti. Izvedba projekta je trajala 2 leti. V letu 2010 je bilo izvedene 80 %
investicije, v letu 2011 pa še preostalih 20%. Hkrati pa se je po izvedbi komasacije v skladu s
projektom izvedla razgradnja starih poljskih poti, v letu 2012 pa še vzpostavitev novih
poljskih poti. Po izvedbi komasacije in pridobitve evropskih sredstev je potrebno še pet let na
Ministrstvo za kmetijstvo vsako leto poslati Poročilo o doseganju ciljev izvedene
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komasacije, ki vključuje izračun BDV za posamezne kmetije. Strošek izdelave poročila
je znašal 256 EUR.
Na parcelah arškega polja, ki so bile vključene v komasacijo, se je v letu 2014 izgradil
Namakalni sistem Blanca, katerega investitor je bil Sadjarstvo Blanca, partner v projektu pa
Občina Sevnica. Vodni vir za namakanje je reka Sava, kjer so bili v okviru investicije
izgradnje hidroelektrarne Arto - Blanca že bili izvedeni objekti, ki omogočajo odvzem vode za
namakanje kmetijskih površin. Namakalni sistem Blanca je bil izgrajen na površini 85 ha. Na
parcelah arškega polja, kjer je bila izvedena komasacija in narejen namakalni sistem, je bil
preko polja napeljan 20 kV (kilovoltov) daljnovod v dolžini cca 980 m, ki ga je bilo
potrebno kablirati, kajti pri uporabi namakalnega sistema le-ta predstavlja velike ovire.
Elektro Celje je kril dobavo materiala za izvedbo in položitev 20 kV kablovoda in izvedbo
elektro montažnih del (polaganje kabla, postavitev končnega bet. droga z opremoA), vse
ostale stroške pa je krila Občina (od pridobitve projektne dokumentacije, služnosti,
gradbenega dovoljenja, rušitev starega daljnovoda, gradbeno montažna dela in stroške
geodetskega posnetka). Strošek občine je tako znašal 36.698,57 EUR.
Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni
spomenik, se namenja dotacija oškodovancem 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 znesku 3.341,57 EUR.
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 je na podlagi razpisa pridobil koncesijo države za opravljanje dejavnosti
zavetišč in za navedeni namen dobil izplačano 16.331,13 EUR.
V letu 2015 je bilo v zavetišču za male živali Sevnica sprejetih in oskrbovanih 125 živali
(psov in mačk)iz občine Sevnica:
 od tega je bilo oddanih novemu lastniku 22 psov in 26 mačk,
 evtanazirana psa zaradi bolezni sta bila 2,
 evtanaziranih psov po 30.dnevu ni bilo,
 11 psov in 1 mačko so vrnili znanemu lastniku,
 evtanaziranih mačk zaradi bolezni oz. poškodbe je bilo 21,
 zapuščenih muc po 30.dnevu ni bilo evtanaziranih,
 poginilo je 10 mačk (predvsem mladiči) in 1 pes,
 31 mačk so vrnili v naravo.
Ker je v zadnjih dveh letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je
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občina tudi v letu 2015 v sodelovanju s sevniško veterinarsko postajo odločila za preventivni
ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke
najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Cena sterilizacije je znašala
67,50 EUR, od navedenega zneska je Občina Sevnica sofinancirala 25 EUR, Veterinarska
postaja Sevnica 13 EUR, soudeležba lastnika pa je znašala 29,50 EUR. Glede na lansko
toplo zimo je bilo že nekaj muck v pojavi. Vse te sterilizirane muce so bile potencialne matere
novih mačjih mladičev, ki bi v lokalni skupnosti pomenile prostoživeče muce ali bile
premeščene v zavetišče. Velika populacija prostoživečih muc pomeni tudi veliko možnost
prenosa najrazličnejših nalezljivih bolezni tako znotraj mačje populacije kot med ljudmi.
Akcija je v strokovnem smislu bila zelo dobro izvedena in bila pozitivno sprejeta pri lastnikih
živali. V letošnjem letu je bilo s pomočjo sofinanciranja Občine Sevnica steriliziranih 187
lastniških mačk in zanje plačanih 4.674,59 EUR.
Občina Sevnica je skupaj z občinami Krško, Brežice, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli in
Radeče, sofinancirala že vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva LEADER ter
se tudi vključila v Lokalno akcijsko skupino Posavje. Lokalna akcijska skupina Posavje
2007 - 2013 je bila ustanovljena 05. junija 2008. Ustanovni zbor članov programskega
obdobja 2014 – 2020, v katero so poleg zasebnih in ekonomskih partnerjev vključeni tudi
javni partnerji, je bil 19.10.2015. V Upravni odbor LAS Posavje so bili izvoljeni naslednji člani
UO: mag. Janja Jordan, predsednica LAS Posavje, Alenka Černelič Krošelj, Bernardka
Zorko, Damjan Ganc, Franc Češnovar, Janja Starc, Maruša Mavsar, Matjaž Šušteršič, Mitja
Udovč, Petra Grajžl, Roman Matjašič, Sabina Žibert in Vlasta Kuzmički. Sredstva v znesku
4.229,91 EUR so bila dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne akcijske
skupine s sredstvi »leader«, 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.
Občina Sevnica je kot pobudnik v letu 2014 podpisala pogodbo z Gozdarskim inštitutom
Slovenije o izdelavi načrta oziroma strokovnih podlag za projekt Gozd-les na območju regije
Posavje, ki ga v prihajajoči finančni perspektivi načrtujejo izvesti vse občine v sodelovanju z
gospodarstvom. Na terenu se je temeljito analiziralo stanje in potencial gozdov v Posavju, na
temelju teh analiz pa je sledila opredelitev usmeritev, predlogov in pobud, kako z nadaljnjimi
koraki v čim večji meri doseči cilje, zapisane v pismu o nameri, ki so ga predhodno podpisali
posavski župani za okrepitev gozdno-lesne predelovalne industrije Posavje in uvrstili projekt
v Regionalni razvojni program Posavje. V letu 2015 je Gozdarski inštitut Slovenije dokončno
izvedel vse aktivnosti in je v juliju dobil tudi poplačan preostali neplačan znesek 2.000,00
EUR do pogodbene vrednosti 20.000,00 EUR z DDV.
V okviru slovenskega tedna gozdov je bila v maju na sevniškem gradu izvedena prireditev,
kjer je bil predstavljen zaključek projekta "Za posavski gozd in les". Dogodek smo
popestrili z uveljavljenim skladateljem in izvajalcem lastne glasbe Ladom Jakšo, kjer se je
predstavil s svojim opusom v fotografiji in glasbi dreves. Strošek izvedbe navedenega
dogodka je znašal 300 EUR.
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo se na podlagi petega odstavka
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29. člena Zakona o divjadi in lovstvu deli med lokalno skupnostjo in državo v razmerju 50:50.
Občinski svet je potrdil Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v občini Sevnica. Navedeni odlok predstavlja osnovo za izvedbo javnega razpisa
za razdelitev prejete koncesijske dajatve lovskim družinam. V skladu z zakonodajo se morajo
sredstva nameniti za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Glede na nizka
sredstva za posamezno leto, je bilo dogovorjeno, da se razpis za dodelitev sredstev izvede
vsaki dve leti. Do sedaj se je navedeni vir sredstev porabljal na osnovi Odloka o razglasitvi
Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik, za ohranitev rastišča in
izvedbo ukrepov po odloku.
S sproščanjem trga kmetijskih pridelkov se cene le-teh znižujejo, kar pomeni,
zmanjševanje dohodka na kmetijskih gospodarstvih in s tem nujnost povečevanja
obsega pridelave za vsaj delno ohranjanje življenjske ravni kmečke družine. Poskuša
pa se reševati tudi zaraščanje kmetijskih zemljišč, ki zmanjšuje vrednost kulturne
krajine in je hkrati pomemben resurs za razvoj drugih panog, npr. turizma. Z
razpisanimi štipendijami si želimo ohraniti naslednike kmetij, ki bodo nadaljevali
kmetovanje. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah dajejo kmetiji dodano vrednost, v
našem okolju pa so še slabo razvite, zato kmete poskušamo spodbujati k registraciji
le-teh. Izvedeni projekti pa prispevajo k ustvarjanju novih prodajnih kapacitet,
ohranjanju delovnih mest na podeželju in krepitvi pomena kmetijstva kot pomembne
gospodarske panoge.

2.10 KRAJEVNE SKUPNOSTI

Skladno s statutom Občine Sevnica je v letu 2015 delovalo kot neposredni uporabniki
proračuna Občine Sevnica in samostojne pravne osebe enajst Krajevnih skupnosti. Občinska
uprava zanje zagotavlja finančno in upravno poslovanje, zadostne kvote za izpolnjevanje
zakonskih nalog skladno s prenesenimi pristojnostmi ter ostalo administrativno in tehnično
pomoč.
V Zaključnem računu so realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti obrazložene znotraj
obrazložitev celotnega zaključnega računa, saj so podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov
vsak mesec leta konsolidirani s proračunom. Kot samostojne pravne osebe pa krajevne
skupnosti ločeno oddajo vse bilance in izkaze vključno s poslovnim poročilom na Ajpes, zato
bilanc stanja ter poslovnih poročil zaključni račun Občine Sevnica ne vsebuje.
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015
3.1 BILANCA STANJA OBČINE SEVNICA NA DAN 31.12.2015
(v EUR)
SREDSTVA
00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
01 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
02 Nepremičnine
03 Popravek vrednosti nepremičnin
04 Oprema in druga opredmetena sredstva
05 Popravek vrednosti opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev
06 Dolgoročne kapitalske naložbe
07 Dolgoročno dana posojila in depoziti
08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja
09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje
10 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive
vrednostnice
11 Denarna sredstva na računih
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
13 Dani predujmi in varščine
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
17 Druge kratkoročne terjatve
18 Neplačani odhodki
19 Aktivne časovne razmejitve
AKTIVA SKUPAJ

44.224
7.372
73.462.349
8.635.474
4.010.780
2.328.376
390.759
0
22.255
20.912.970
201
607.774
327.913
17.966
563.940
160.295
1.392.533
0
90.942.737

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta
25 Kratkoročne obveznosti do financerjev
28 Neplačani prihodki
29 Pasivne časovne razmejitve
90 Splošni sklad
91 Rezervni sklad
92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
96 Dolgoročne finančne obveznosti
97 Druge dolgoročne obveznosti
PASIVA SKUPAJ

63.921
912.205
79.848
354.946
1.056.791
969.972
17.966
83.870.354
6.548
22.255
3.586.792
1.139
90.942.737

Tabela 6: bilanca stanja Občine Sevnica na 31.12.2015.
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3.2 RAČUNOVODSKO POJASNILO K BILANCI STANJA ZA LETO 2015
Od skupine 00 do 05 :
 Tu je knjižena nabavna in odpisana vrednost zemljišč, objektov in opreme.
Skupina 06 – dolgoročne kapitalske naložbe:
 Radio Sevnica: 17.117,34 EUR
 Cerod d.d.: 58.374,23 EUR
 Komunala d.o.o. Sevnica: 222.875,77 EUR
 Plinovod d.o.o.: 92.391,96 EUR
Skupina 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja:
 Dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj pa tudi zakupa, najema in
dedovanja.
Skupina 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanja na dan 31.12.2015
 Vrtec Ciciban Sevnica
4.040.970,39 EUR
 Osnovna šola Blanca
426.906,81 EUR
 Osnovna šola Boštanj
1.351.227,11 EUR
 Osnovna šola Krmelj
1.804.861,82 EUR
 Osnovna šola Ane Gale Sevnica
66.451,03 EUR
 Glasbena šola Sevnica
153.527,46 EUR
 Osnovna šola Savo Kladnik Sevnica
2.482.274,46 EUR
 Osnovna šola Tržišče
134.180,50 EUR
 Osnovna šola Šentjanž
276.244,84 EUR
 Zdravstveni dom Sevnica
4.155.049,33 EUR
 Lekarna Sevnica
1.763.984,16 EUR
 Knjižnica Sevnica
957.361,95 EUR
 Center za socialno delo Sevnica
33.751,00 EUR
 KŠTM SEVNICA
3.094.417,05 EUR
 RRA Posavje
172.280,17 EUR
Skupina 10– Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice:
 Menjalnina
Skupina 11 – denarna sredstva na računih:
 Stanje sredstev na TR pri Banki Slovenije, voden pri UJP Novo Mesto. Stanje na dan
31.12.2015 je 607.774,47 EUR.
Skupina 12 – kratkoročne terjatve do kupcev:
 terjatve do kupcev v državi iz naslova najemnin za poslovne objekte in najemnine
 za stanovanja
 kratkoročne terjatve od prodaje stanovanj,
 terjatve za zamudne obresti od prodaje stanovanj,
 kratkoročne terjatve od prodaje poslovnih prostorov.
Skupina 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta:
 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na lokalni ravni: realizacija
krajevnih skupnosti oziroma stanje poslovnih skladov (konto 9009) in
 Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov na državni ravni
Skupina 17 – druge kratkoročne terjatve:
 Terjatve iz naslova neplačanega oziroma preplačanega nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe, DDV
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Skupina 18 – neplačani odhodki:
 Prejete obveznosti za mesec november in december, katere bodo v zakonitem roku
poravnane v letu 2016, ter pogodbene obveznosti, nastale v letu 2015, ki v plačilo
zapadejo v letu 2016.
 Bruto plače skupaj s prispevki in davki na plače. Plače občinske uprave za mesec
december 2015, ki so bile izplačane v januarju 2016. Znesek plač za december 2015
bo bremenil proračun leta 2016 – evidentiranje po denarnem toku.
Skupina 19 – aktivne časovne razmejitve:
 Nerazporejenih prihodkov na PDP ni bilo na 31.12.2015
Skupina 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih:
 Obveznosti za neto plače za december 2015.
Skupina 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:
 Računi in računske situacije za mesec november in december, ki so prispele v
računovodstvo v januarju 2016 oziroma je zakonski rok plačila v januarju 2016, se
knjižijo na skupino 18 in obveznosti do dobaviteljev. Stroški teh bodo bremenili
proračun 2016. Knjižene so tudi predobremenitve, katerih storitve so bile opravljene v
letu 2015, računi pa bodo poravnani v letu 2016.
Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:
 Obveznost za davek na izplačane plače za mesec december, davke in prispevke iz
plač za december in obveznost za DDV za december 2015.
Skupina 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta:
 Kratkoročne obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna
Skupina 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev:
 Obveznost poplačila dolgoročnih kreditov z zapadlostjo v letu 2016.
Skupina 28 – neplačani prihodki:
 protiknjižbe skupine 12 in 17
Skupina 29 – pasivne časovne razmejitve:
 protiknjižbe skupine 07 in 12
Skupina 90 – splošni sklad:
 Sklad za opredmetena osnovna sredstva, sredstva dana v upravljanje, soudeležba za
pridobitev stanovanjske pravice, Radio Sevnica, presežek prihodkov nad odhodki.
Sklad zmanjšujejo dolgoročno najeti krediti.
 Rezultat leta 2015 je povečanje sredstev na računu v znesku 358.461,95 EUR.
Skupina 91 – rezervni sklad:
 Na tem kontu se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada ob obremenitvi konta
skupine 409.
Skupina 92 – dolgoročno razmejeni prihodki:
 Dolgoročno razmejeni prihodki od prodaje stanovanj, za katere je vzpostavljena
terjatev v okviru skupine 08.
Skupina 96 – dolgoročna prejeta posojila:
 SKB Banka d.d. – najet kredit v letu 2006
 UNICREDIT d.d. – najet kredit v letu 2007
 HYPO banka d.d. – najet kredit v letu 2008

129.360,60 EUR
250.406,00 EUR
330.000,56 EUR
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UNICREDIT d.d. – najet v letu 2009
UNICREDIT d.d. – najet v letu 2010
SKB Banka d.d. – najet v letu 2011
HYPO banka d.d. – najet kredit v letu 2012
HYPO banka d.d. – najet kredit v letu 2013
SKB Banka d.d. – najet v letu 2015

987.395,20 EUR
600.000,00 EUR
198.000,00 EUR
630.000,00 EUR
318.421,12 EUR
1.200.000,00 EUR

Zneski predstavljajo vrednost preostanka neodplačanih kreditov na dan 31.12.2015 in znaša
skupno 4.643.583,48 EUR.
Skupina 97 – druge dolgoročne obveznosti:
 Obveznosti za poslovni najem vozil za CSD.
Skupina 99 – izvenbilančna evidenca:
 Občinski svet Občine Sevnica je podelil soglasje in poroštvo JP Komunala d.o.o.
Sevnica za nakup smetarskega vozila. Stanje obveznosti JP Komunale do
kreditodajalca znaša na dan 31.12.2015 77.957,00 EUR.
 Občinski svet Občine Sevnica je podelil soglasje in poroštvo Zdravstvenemu domu
Sevnica za nakup reševalnega vozila. Stanje obveznosti ZD Sevnica do
kreditodajalca znaša na dan 31.12.2015 71.944,60 EUR.
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4 POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015

Upravljavec sredstev sistema EZR Občine Sevnica evidentira dogodke upravljanja denarnih
sredstev sistema EZR v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja
denarnih sredstev sistema EZR (Ur.l. RS št. 120/07, 104/09). Denarna sredstva EZR Občine
Sevnica na dan 31.12.2015 so denarna sredstva podračunov subjektov vključenih v sistem
EZR (treh podračunov Občine Sevnica, dvanajstih podračunov posrednih proračunskih
uporabnikov proračuna Občine Sevnica, enajstih podračunov krajevnih skupnosti) in
zakladniškega podračuna EZR.
Zakladniški podračun EZR Občine Sevnica se do pridobitve ustreznega certifikata sme
uporabljati le za izvajanje transakcij povezanih z nočnim deponiranjem pri poslovnih bankah in
obrestovanjem prostih denarnih sredstev na podračunih. Ostala pravila izhajajo iz Pravilnika za
obračun presežka, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava in Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava.
Občina Sevnica ima od leta 2014 sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju na depozitnem
področju z občinami z Unicredit banko. Z Banko Slovenije ima sklenjeno pogodbo o vodenju
enotnega zakladniškega računa Občine.

4.1 OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA
4.1.1

Povzetek bilance stanja

Tabela 1 prikazuje povzetek bilance stanja upravljavca sredstev sistema EZR Občine Sevnica.
Tabela 1: Bilance stanja EZR Občine Sevnica na dan 31.12.2015
OPIS POSTAVK BILANCE STANJA
AKTIVA

Vrednost v EUR
1.801.486
0

Dolgoročna sredstva
Kratkoročna sredstva skupaj

1.801.486

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

1.800.425

16 Kratkoročne terjatve iz financiranja

15
1.046
0
1.801.486

18 Neplačani odhodki
Zaloge
PASIVA
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

1.801.023

28 Neplačani prihodki

15
448
448

Lastni viri in dolgoročne obveznosti
90 Splošni sklad
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Konto 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah denarna sredstva na
računih sredstva podračunov
Vrednost skupine konta 11 tvorijo denarna sredstva na računu EZR pri Banki Slovenije v
znesku 29,09 € (vsota stanj podračunov proračunskih uporabnikov EZR in zakladniškega
podračuna) in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 1.800.395,87 €.
Konto 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja
Vrednost skupine konta 16 predstavljajo terjatve za obresti nočnih depozitov pri poslovni banki
in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije v znesku 15,15 €.
Konto 18 Neplačani odhodki
Vrednost skupine konta 18 predstavljajo neplačani odhodki do proračunskih uporabnikov za
obresti na stanje podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 597,67 € in obveznost
EZR do proračuna Občine Sevnica za presežek v višini 448,39 €.
Konto 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Vrednost skupine konta 24 tvorijo obveznosti do proračunskih uporabnikov za obresti na stanje
podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 597,67 €, obveznost za presežek do
proračuna Občine Sevnica v znesku 448,39 € in obveznost za stanja podračunov proračunskih
uporabnikov EZR v znesku 1.799.976,57 €.
Konto 28 Neplačani prihodki
Vrednost skupine konta 28 predstavljajo neplačani prihodki za obresti nočnih depozitov pri
poslovnih bankah in obresti na stanje EZR pri Banki Slovenije v znesku 15,15 €.
Konto 90 Splošni sklad
Vrednost splošnega sklada v znesku 448,39 € predstavlja presežek upravljanja sistema EZR, v
obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015, oziroma presežek prihodkov nad odhodki na dan
31.12.2015.
4.1.2

Obrazložitev dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje dobroimetja predstavljajo denarna sredstva na računu EZR pri Banki Slovenije v znesku
29,09 € in nočni depoziti pri poslovnih bankah v znesku 1.799.976,57 €. Končno stanje
denarnih sredstev v znesku 29,09 € je torej enako stanju sredstev na EZR pri Banki Slovenije,
hkrati pa je vsota stanj zakladniškega podračuna v znesku –1.799.947,48 € in denarnih
sredstev podračunov proračunskih uporabnikov EZR v znesku 1.799.976,57 €.
4.1.3

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih

Stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica pri Banki Slovenije v znesku 29,09 € je enako
seštevku terjatev iz naslova nočnih depozitov, obveznosti do proračunskih uporabnikov iz
naslova navideznih vlog in presežka upravljanja. Pri tem velja enačba :
Denar na računu EZR = -terjatve iz naslova nočnih depozitov + obveznosti do proračunskih
uporabnikov iz naslova navideznih vlog + presežek upravljanja stanje EZR.
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Tabela 2 prikazuje stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica razčlenjeno po vrstah poslov
upravljanja na dan 31.12.2015.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev EZR na dan 31.12.2015
Vrsta posla

Vrednost v EUR

Terjatve iz naslova nočnih depozitov
Obveznosti do proračunskih uporabnikov iz
naslova navideznih vlog
Presežek upravljanja

1.800.424,96
1.799.976,57
448,39

OBSEG POSLA

Graf 1: Primerjava obsega poslov na dan 31.12.2014 in 31.12.2015

PRESEŽEK UPRAVLJANJA
OBVEZNOST DO PU
NAVIDEZNE VLOGE
TERJATVE ND

4.1.4

31.12.2014
597,67

31.12.2015
448,39

1.069.371,22

1.799.976,57

1.069.968,89

1.800.424,96

Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po strankah

Stanje denarnih sredstev EZR Občine Sevnica pri Banki Slovenije je enako odprtim stanjem
glavnic po subjektih vključenih v sistem EZR. Negativno stanje denarnih sredstev
zakladniškega podračuna je pokrito s pozitivnim stanjem denarnih sredstev na podračunih
proračunskih uporabnikov. Pozitivna stanja denarnih sredstev na podračunih proračunskih
uporabnikov so vključena v plasmaje zakladniškega podračuna, vendar se ne prenašajo na
zakladniški podračun, temveč ostajajo na podračunih proračunskih uporabnikov. Zaradi tega
zakladniški podračun izkazuje negativno stanje denarnih sredstev.
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Tabela 3 prikazuje odprta stanja glavnic po subjektih na dan 31.12.2015.
Tabela 3: Stanje glavnic po proračunskih uporabnikih dan 31.12.2015
Naziv proračunskega uporabnika
Občina Sevnica
KS Dolnje Brezovo
KŠTM Sevnica
Lekarna Sevnica
Knjižnica Sevnica
Vrtec Ciciban Sevnica
OŠ Sevnica
OŠ Tržišče
OŠ Šentjanž
OŠ Boštanj
OŠ Blanca
OŠ Krmelj
OŠ Ana Gale Sevnica
Glasbena šola Sevnica
Zdravstveni dom Sevnica
KS Blanca
KS Boštanj
KS Krmelj
KS Loka
KS Sevnica
KS Studenec
KS Primož
KS Šentjanž
KS Tržišče
KS Zabukovje
Zakladniški podračun EZR
Skupaj EZR

4.1.5

Vrednost v EUR
607.774,85
3.475,95
70.093,82
369.526,59
29.101,46
65.165,37
122.124,29
24.783,29
31.905,01
67.719,13
32.461,03
63.350,28
21.170,67
13.475,13
236.481,72
2.903,11
626,40
5.478,89
3.207,24
1.810,16
29,69
13.006,13
6.191,36
4.946,37
3.168,63
-1.799.947,48

29,09

Poročilo o zapadlih ter nezapadlih terjatvah in obveznostih iz financiranja na
dan 31.12.2015

EZR Občine Sevnica ni imel zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 1.801.022,63 € in je sestavljeno iz:
- obveznosti za ugotovljen presežek na dan 31.12.2015 do proračuna Občine Sevnica v višini
448,39 €
- obveznosti do proračunskih uporabnikov sistema EZR za stanja podračunov (navidezne
vloge) v višini 1.069.371,22 € in
- stanje nezapadlih terjatev znaša 15,15 € in predstavlja terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZR pri Banki Slovenije.
4.1.6

Obrazložitve splošnega sklada

Stanje sklada na dan 31.12.2015 v znesku 448,39 € predstavlja presežek upravljanja sistema
EZR v obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015, oziroma presežek prihodkov nad odhodki na
dan 31.12.2015.
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4.2 OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI
SISTEMA EZR
4.2.1

Sprememba stanja na računih

Sprememba stanja na računih je enaka rezultatu denarnih tokov upravljanja EZR. Sprememba
stanja sredstev na EZR Občine Sevnica znaša -394,02 €. V rezultat denarnih tokov iz
financiranja so vključeni tudi presežki prihodkov nad odhodki v višini 448,39 € in nakazilo
presežka upravljanja leta 2014 proračunu Občine Sevnica v višini 597,67 €.
Spremembe stanja sredstev na EZR Občine Sevnica vseh njegovih podračunov prikazuje
Tabela 4.
Tabela 4: Sprememba stanja na računih v letu 2015 po podračunih EZR
Naziv subjekta
Stanje na začetku
Stanje na koncu
leta: 01.01.2015 v leta: 31.12.2015 v
EUR
EUR
Občina Sevnica
262.224,39
607.774,85
KS Dolnje Brezovo
0,00
3.475,95
KŠTM Sevnica
51.578,91
70.093,82
Lekarna Sevnica
186.672,48
369.526,59
Knjižnica Sevnica
21.273,5
29.101,46
Vrtec Ciciban Sevnica
62.752,51
65.165,37
OŠ Sevnica
102.522,54
122.124,29
OŠ Tržišče
27.549,22
24.783,29
OŠ Šentjanž
30.895,47
31.905,01
OŠ Boštanj
63.362,5
67.719,13
OŠ Blanca
26.001,14
32.461,03
OŠ Krmelj
76.919,67
63.350,28
OŠ Ana Gale Sevnica
19.459,42
21.170,67
Glasbena šola Sevnica
16.342,59
13.475,13
Zdravstveni dom Sevnica
80.760,30
236.481,72
KS Blanca
6.160,74
2.903,11
KS Boštanj
830,58
626,40
KS Krmelj
2.742,73
5.478,89
KS Loka
15.638,77
3.207,24
KS Sevnica
4.263,33
1.810,16
KS Studenec
3.017,66
29,69
KS Primož
1.725,52
13.006,13
KS Šentjanž
2.128,84
6.191,36
KS Tržišče
3.676,97
4.946,37
KS Zabukovje
871,44
3.168,63
Zakladniški podračun EZR
-1.068.948,11
-1.799.947,48
Skupaj EZR
423,11
29,09

4.2.2

Sprememba
stanja
v EUR
345.550,46
3.475,95
18.514,91
182.854,11
7.827,96
2.412,86
19.601,75
-2.765,93
1.009,54
4.356,63
6.459,89
-13.569,39
1.711,25
-2.867,46
155.721,42
-3.257,63
-204,18
2.736,16
-12.431,53
-2.453,17
-2.987,97
11.280,61
4.062,52
1.269,40
2.297,19
-730.999,37
-394,02

Sprememba dobroimetja EZR pri bankah

Sprememba dobroimetja EZR Občine Sevnica pri bankah je enaka vsoti spremembe stanja
denarnih sredstev EZR in spremembi stanja nočnih depozitov, ta pa je enaka vsoti salda
zadolžitve za navidezne vloge (63.856,08 € - razlika med prejetimi in danimi depoziti v letu
64

2015) in denarnih tokov upravljanja (spremembe stanja na računih). Sprememba dobroimetja
EZR Občine Sevnica pri bankah tako znaša 63.489,96 €.
Spremembe dobroimetja EZR Občine Sevnica pri bankah prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Sprememba dobroimetja EZR pri bankah v letu 2015
Naziv banke
Dobroimetje na začetku
Dobroimetje na
leta; 01.01.2015 v EUR
koncu leta;
31.12.2015 v EUR
BANKA SLOVENIJE
UNICREDIT BANKA
Skupaj EZR

4.2.3

423,11
1.069.545,78
1.069.968,89

29,09
1.800.395,87
1.800.424,96

Sprememba
dobroimetja v letu
2015 v EUR
-394,02
730.850,09
730.456,07

Sprememba stanja denarnih sredstev EZR

Sprememba stanja denarnih sredstev EZR je enaka vsoti spremembe stanja na podračunih
proračunskih uporabnikov in spremembi stanja zakladniškega podračuna. Spremembo stanja
denarnih sredstev EZR Občine Sevnica med 31.12.2015 in 01.01.2015 prikazuje Tabela 6.
Tabela 6: Sprememba stanj denarnih sredstev na EZR po podračunih v letu 2015
Vrsta računa
Stanje denarnih
Stanje denarnih
Sprememba
sredstev na koncu
sredstev na začetku
dobroimetja v letu
leta 31.12.2015 v
leta; 01.01.2015 v
2015
EUR
EUR
v EUR
Podračuni PU
1.799.976,57
1.069.371,22
730.605,35
Zakladniški podračun
-1.799.947,48
-1.068.948,11
-730.999,36
Skupaj EZR
29,09
423,11
-394,01
Stanje denarnih sredstev na EZR Občine Sevnica je na začetku leta 2015 znašalo 423,11 €,
na koncu leta 2015 pa 29,09 €. Tako znaša sprememba stanja denarnih sredstev -394,01 €.
4.2.4

Sprememba denarnih sredstev zakladniškega podračuna

Spremembo denarnih sredstev zakladniškega podračuna predstavljajo denarni tokovi
upravljanja (spremembe stanja na računih). Spremembo stanja denarnih sredstev na
zakladniškem podračunu EZR med 31.12.2015 in 1.1.2015 prikazuje Tabela 7.
Tabela 7: Sprememba stanja denarnih sredstev na zakladniškem podračunu v letu 2015
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem
Stanje denarnih sredstev v EUR
podračunu
na začetku leta; 01.01.2015
-1.068.948,11
na koncu leta; 31.12.2015
-1.799.947,48
Razlika
-730.999,37
Stanje denarnih sredstev na zakladniškem podračunu EZR Občine Sevnica je na začetku leta
2015 znašalo -1.068.948,11 €, na koncu leta 2015 pa -1.799.947,48 €. Tako znaša
sprememba stanja denarnih sredstev -730.999,37 €.
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4.2.5

Letni učinki upravljanja

Promet EZR Občine Sevnica v letu 2015 sestavljajo vračila nočnih depozitov v vrednosti
532.791.491,21 €, pologi nočnih depozitov v skupni vrednosti 534.591.887,08 €, prilivi iz
naslova obresti na nočne depozite pri poslovnih bankah in na stanja sredstev pri Banki
Slovenije v vrednosti 4.389,80 odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov proračunskih
uporabnikov v višini 4.404,95 € ter nakazilo presežka za leto 2014 proračunu Občine Sevnica v
višini 597,67 €.
Glede na leto 2014 se je promet povečal pri vračilih nočnih depozitov za 153.761.570,82 € pri
pologih nočnih depozitov pa za 154.492.420,91 €. Prilivi iz naslova obresti na nočne depozite
pri poslovnih bankah in na stanja sredstev pri Banki Slovenije so se zmanjšali za 835,75 €,
odlivi iz naslova obresti na stanja podračunov proračunskih uporabnikov pa so se zmanjšali za
1.532,09 €.
Tabela 8 prikazuje bilanco prihodkov in odhodkov EZR občine Sevnica za leto 2015.
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2015
Opis postavke
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Vrednost v EUR
4.389,80
3.941,41
448,39

Prihodke EZR Občine Sevnica v letu 2015 sestavljajo prejete obresti UNICREDIT BANKE in
Banke Slovenije za nočne depozite, odhodke pa predstavljajo obresti za stanja podračunov
subjektov vključenih v EZR Občine Sevnica.
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5 POROČILO O OPRAVLJENEM POPISU OSNOVNIH SREDSTEV
NA DAN 31.12.2015
S sklepom župana št. 450 - 0003/2015 z dne 13. 12. 2015 je bila imenovana popisna
komisija (v nadaljevanju komisija) v naslednji sestavi:
1. Mateja Cvetkovič, predsednica,
2. Jurij Kuhar, član in
3. Simon Dolenšek, član.
Za popis osnovnih sredstev (javna infrastruktura), danih v najem Javnemu podjetju
Komunala, d.o.o., Sevnica, po pogodbi št. 35280-0004/2008 in pripadajočih aneksov, je bila
s strani Javnega podjetja Komunala, d.o.o., Sevnica, v popisno komisijo imenovana dodatna
članica Mojca Jazbinšek.
Popisna komisija je opravila popis sredstev na dan 31. 12. 2015, in sicer:
− opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi popisnih obrazcev, ki jih je pripravilo
računovodstvo Občine Sevnica in JP Komunale, d.o.o., Sevnica,
− denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednostnic,
− denarnih sredstev na računih,
− stanje terjatev in obveznosti,
− stanje sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem,
− stanje na računih vrednostnih papirjev in enot premoženja,
− stanje naložb Občine Sevnica,
− stanje terjatev do zavezancev za davčne prihodke,
− stanje spornih terjatev do zavezancev za davčne prihodke ter
− obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.
Sestavni del tega poročila so:
- popisni listi osnovnih sredstev Občine Sevnica s pripombami komisije, (priloga 1),
- popisni listi osnovnih sredstev Občine Sevnica, danih v najem Komunali, d.o.o.,
Sevnica, s pripombami komisije, (priloga 2),
- izpisek št. 254 z dne 31. 12. 2015 Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Uprave
Republike Slovenije za javna plačila - sporočilo o prometu in stanju na podračunu,
(priloga 3),
- izpisek stanja terjatev in obveznosti, (priloga 4 in priloga 5),
- izpis stanja sredstev, danih v upravljanje (priloga 6),
- zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru KDD
centralno klirinške depotne družbe d.d. Ljubljana na dan 31. 12. 2015, (priloga 7), ter
- izpisek KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., o številu enot premoženja na dan
31.12. 2015, (priloga 8),
- izpisek naložb Občine Sevnica na dan 31.12.2015 (priloga 9),
- izpisek terjatev do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2015 (priloga 10),
- izpisek spornih terjatev do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2015
(priloga 11),
- izpisek obveznosti do zavezancev za davčne dajatve na dan 31.12.2015 (priloga 12).

5.1 Ugotovitve, mnenja in pojasnila popisne komisije

Komisija je pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev vse ugotovitve zapisovala v popisne
liste, ki jih je pripravilo računovodstvo Občine Sevnica in JP Komunale, d.o.o., Sevnica.
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Popisna komisija je prav tako popisovala OS z optičnim čitalcem kod. Popisovanje se je po
posameznih nahajališčih izvajalo v času od 13. 12. 2015 do 31. 12. 2015. Po izvedenem
popisu je komisija ugotavljala razlike med dejanskim in knjigovodskim stanjem in izdelala
naslednje predloge za knjigovodsko evidentiranje:
5.1.1

Opredmetena osnovna sredstva

Komisija je pri popisu ugotovila:
a) da ugotovitve komisije iz preteklega leta niso bile upoštevane in tako se v evidenci
med osnovnimi sredstvi nahajajo sredstva, ki bi jih morali zaradi uničenosti ali
dotrajanosti izločiti že med letom 2014 oz. 2015, zato jih ponovno navajamo v
poročilu,
b) da je bilo med letom nekaj osnovnih sredstev premeščenih, komisija je zato v
popisnih listih dopisala nova nahajališča oziroma vnesla podatek o novem
nahajališču,
c) na reverzih NI evidentiranih osnovnih sredstev,
d) nekatera osnovna sredstva niso označena z novimi inventurnimi številkami-črtnimi
kodami, zato jih je komisija označila,
e) nekaj osnovnih sredstev je poškodovanih oz. niso več uporabna – zanje se prav tako
predlaga, da se s sklepom izločijo iz knjigovodske evidence in odpeljejo na Zbirni
center za ravnanje z odpadki (seznam podan v tabeli 1).
Tabela 1: Seznam osnovnih sredstev za izločitev iz evidence osnovnih sredstev
Inv. št.

Osnovno sredstvo
Delovna plošča
Stol tabure
Stol tabure
Polkrožni segment
Računalnik extian
Stol liftomat
Nokia 6303
Računalnik Celerom 2.8 Ghz
Omara kovinska

Leto
nabave
2009
2011
2011
2004
2008
2003
2009
2005
1994

000657
000799
000800
000853
000414
001173
000709
000221
000710

Nahajališče
100 Občina
100 Občina
100 Občina
100 Občina
102 Pisarna podžupana
102 Pisarna podžupana
103 Kabinet župana
105 Mojca Ernestl
105 Družbene dejavnosti

000856

Omara 80/40/195

2004

105 Družbene dejavnosti

000862

Omara 80/40/150-nastevek

2004

105 Družbene dejavnosti

000863

Omara 80/40/50-nastevek

2004

105 Družbene dejavnosti

000559
000751
010000
000774
000887
000792
000793
000427
000801
000672

Vmesna pregrada
Tiskalnik Kyerox haser
Računski stroj
Tiskalnik Kyocera fs 1320 d
Kuhalna plošča
Stol moder tapeciran
Stol lesen rjav
Priključek konferenčni
Nokia E5
Pisarniški stol

2005
2010
1999
2011
2012
2011
2011
2008
2012
2009

107 Oddelek za finance
107 Oddelek za finance
108 Oddelek za finance
109 Vodja splošne službe
111 Kuhinja
112 Sejna soba
112 Sejna soba
113 Splošna služba
113 Splošna služba
114 Splošna služba
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000674
010132
000880
000582
000778
000791
000848
000059

Pisarniški stol
Grafoskop prenosni
Klubska mizica
Računalnik PCX 1
Nokia E5
Tiskalnik HP JET 1200
Umts Nokia C5
Stol-Daktilo

2009
1999
1994
2008
2011
2011
2012
2007

000843

HTC Wildfire

2012

000844

Nokia 500

2012

000967

Samsung Galaxy s2

2013

000227
000674
000076
000401
000785
000715
000061
000103
000145
000346

Računalnik
Pisarniški stol
Fotoaparat Practica
Računalnik Extian
Stol vrtljiv - siv
Tiskalnik Kyocera
Pisarniški stol - Daktilo
Stol
Računalnik EXAM 62G
Stol

2007
2009
2007
2008
2002
2009
2007
2001
2004
2006

114 Splošna služba
114 Splošna služba
114 Splošna služba
118 Okolje in prostor
118 Okolje in prostor
118 Okolje in prostor
118 Okolje in prostor
121 Oddelek za gospodarske
dejavnosti
121 Oddelek za gospodarske
dejavnosti
122 Oddelek za gospodarske
dejavnosti
122 Oddelek za gospodarske
dejavnosti
125 Pisarna direktorja
126 Okolje in prostor
128 Okolje in prostor
128 Okolje in prostor
128 Okolje in prostor
129 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor

000349

Stol

2006

131 Gospodarske dejavnosti

000348
000763
000764
000765
000950
000374
000776
000075
000571

2006
2006
2006
2006
2013
2007
2011
2007
2008

130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
130 Okolje in prostor
131 Gospodarske dejavnosti
131 Gospodarske dejavnosti
136 Hodnik 1. nadstropje
140 Pisarna Trg svobode

008403
012380
012390
012400
012410
012420
012600
012610
012660
012670
011540

Stol
Regal arhivskih polic
Regal arhivskih polic
Regal arhivskih polic
Samsung galaxy
Računalnik AMD semprom
Nokia C7
Fotokopirni stroj
Plise žaluzije – knjižnica
stara
Fotelj-trosed
Pisalna miza
Pisalna miza
Miza za pisalni stroj
Klubska miza
Garderobna omara
Garderobna omara
Garderobna omara
Stol 8000
Stol 8000
Stol

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

000682
000408

Tiskalnik Kyocera
Prenosnik

2009
2008

200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
200 Upravna enota
501 Vodja MORS - izpostava
Sevnica
105 Družbene dejavnosti
121 Oddelek za gospodarske
dejavnosti
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000270

Obešalnik stoječi

1994

006850

Omara kovinska

1994

008794

Stol

1994

011540

Stol

1994

008798
012103
000852
000777
000268
000796
000411

Stol
Stol tapicirani
Polkrožni segment
Kyocera 1320
Računalnik PC
Prenosni računalnik
Monitor Samsung 225

1994
1994
2004
2011
2007
2005
2008

501 Vodja MORS izpostava
Sevnica
501 Vodja MORS izpostava
Sevnica
501 Vodja MORS izpostava
Sevnica
501 Vodja MORS izpostava
Sevnica
128 Okolje in prostor
128 Okolje in prostor
115 Hodnik 2. nadstropje
110 Arhiv - server
110 Arhiv - server
110 Arhiv - server
113 Splošna služba

15

Popisna komisija predlaga izločitev osnovnih sredstev s 1.1.2016.

5.1.2

Stanje osnovnih sredstev danih v najem JP Komunala Sevnica d.o.o.

Komisija je izvršila tudi popis osnovnih sredstev, danih v najem Javnemu podjetju Komunala,
d.o.o., Sevnica, po pogodbi št. 35280-0004/2008 in pripadajočih aneksih.
Tabela 2: Osnovna sredstva v najemu na dan 31.12.2015 po organizacijskih enotah
AOP

ENOTA

VREDNOST
nabavna

Stanje na dan 01.01.2015

popravek

27.259.962,98 6.068.901,61

sedanja
21.191.061,37

Nabave do 31.12.2015 po OE
Nabavna vrednost zemljišč
Nepremičnine
Oprema – nabavna vrednost
Druga opredmetena osnovna sredstva
Skupaj nabave v letu 2015

1.200,00

-

1.200,00

815.390,13

-

815.390,13

59.173,42

-

59.173,42

0
875.763,55

-

0
875.763,55

Tabela 3: Amortizacija osnovnih sredstev v najemu na dan 31.12.2015
ENOTA

ZNESEK AM

Nabavna vrednost zemljišč

0

Nepremičnine

550.731,46

Oprema – nabavna vrednost

280.345,03

Druga opredmetena osnovna sredstva

3,79

SKUPAJ
Stanje osnovnih sredstev na dan
31.12.2015

831.076,49

28.135.726,53

6.899.978,10

21.235.748,43
70

Komisija je na podlagi računalniškega izpisa osnovnih sredstev v najemu, ki vsebuje imena
osnovnih sredstev, izkazanih v knjigovodstvu, vpisala v popisne liste količinsko stanje
ugotovljeno s popisom.
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Tabela 4: Investicije v teku na dan 31.12.2015

72

73

74

75

Tabela 5: Stanje neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015
Neopredmet. dol. sred. – razisk. kart. vrtina Prapretno
Neopred. dolg. sred. – priprava pokopnih mest
SKUPAJ

SKUPAJ sedanja vrednost na dan 31.12.2015
5.1.3

14.605,24
208,65
14.813,89

26.140.981,05 €.

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice

Komisija je ugotovila stanje v blagajni na dan 31. 12. 2015 in sicer je bilo stanje naslednje:
1. menjalni denar: 201,00 EUR
2. ostali denar: 49,86 EUR
Skupaj gotovina: 250,86 EUR
5.1.4

Denarna sredstva na računih

Komisija je preverila stanje sredstev na računih z vpogledom v izpisek št. 251 Ministrstva za
finance Uprave RS za javna plačila - sporočilo o prometu in stanju na podračunu št.
SI5601310-0100008286. Stanje na dan 31. 12. 2015 je bilo 607.774,47 EUR.

5.1.5

Stanje terjatev in obveznosti

Komisija je na oddelku za finance in pravni službi pridobila podatke o stanju terjatev in
obveznosti na dan 31. 12. 2015, in sicer je bilo stanje naslednje:
-

5.1.6

terjatve:
obveznosti:

844.572,24 EUR,
1.267.177,22 EUR.

Stanje sredstev danih v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem

Komisija je na oddelku za finance preverila tudi stanje sredstev, danih v upravljanje javnim
zavodom. Vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31. 12. 2015, je bila 20.912.970,39
EUR.

5.1.7

Vrednostni papirji, enote premoženja

Stanje na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru na dan 31. 12. 2015 je razvidno
iz izpisa KDD, Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana, prejetega dne 12.1.2016.
Po izpisku KD Skladi, družbe za upravljanje, d.o.o., je bilo v podskladih KD Krovnega sklada
na dan 31. 12. 2015 evidentiranih 251,00 enot premoženja, v skupni vrednosti 2.004,34
EUR.

5.1.8

Osnovna sredstva v pridobivanju

Komisija iz leta 2013 je predlagala ustanovitev posebne komisije za pregled osnovnih
sredstev v pridobivanju, kar pa ni bilo realizirano. Prav tako je komisija iz leta 2014
predlagala ustanovitev posebne komisije za pregled osnovnih sredstev v pridobivanju, kar
pa ni bilo realizirano in je bila ta naloga enostavno predana novi komisiji. Komisija je
pristopila k reševanju navedene problematike in skrbniki projektov so sporočili stanje
projektov oddelku za finance.
Popisna komisija zaradi časovne omejenosti ni mogla izvesti podrobnejšega pregleda, zato
županu predlagamo, da je to potrebno čim prej urediti in sicer na način, da imenuje posebno
komisijo, ki bo med letom pregledala stanje investicij in poskrbela za ažurno vodenje
evidence osnovnih sredstev.
5.1.9

Zaključek

Komisija je tudi preverila skladnost podatkov, pridobljenih za potrebe popisa, s stanjem v
računovodskih in knjigovodskih knjigah Občine Sevnica in ugotovila, da so podatki skladni.

5.2 Predlogi popisne komisije
Komisija predlaga in ugotavlja naslednje:
1. ustanovitev posebne komisije za pregled osnovnih sredstev v pridobivanju,
2. uskladiti določbe pravilnika o popisu z določbami novega Pravilnika o računovodstvu
Občine Sevnica (predvsem glede določbe rokov izdelave poročila, ker do prejetja vseh
potrebnih dokumentov popisna komisija ne more zaključiti dela),
3. ugotovljeno stanje, zabeleženo na popisnih listih, je bilo usklajeno z dejanskim stanjem,
4. nameščene so bile inventarne številke na opremo, kjer jih ni bilo.
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6 ZAKLJUČEK
Preudarno planiranje in gospodarno ravnanje sta temelj za uravnoteženo finančno stanje in
stabilno likvidnost proračuna in predstavljata izhodišče za uspešno poslovanje. Leto 2015
lahko iz tega vidika ocenimo kot uspešno, saj smo na poslovne izzive med letom reagirali
pravilno in pravočasno, zato smo v naše širše in ožje okolje umestili številne projekte, s
katerimi je podoba naše lokalne skupnosti zagotovo boljša in lepša, bivanje v njej prijaznejše
za vse generacije občanov, obenem pa smo v prostoru in v dokumentih začrtali nove
ureditve, ki jih načrtujemo narediti v naslednjih proračunskih letih. Uravnoteženo smo
financirali tudi vse družbene programe, čeprav se tudi v občinski upravi zavedamo, da so
sredstva nezadostna za pokritje vseh potreb. A vendarle ustvarjamo pogoje za delovanje
društev, načrtujemo, obnavljamo ter gradimo družbeno, komunalno in nasploh javno
infrastrukturo, na različne načine podpiramo in uravnavamo socialne kazalnike, zakonito in v
rokih izpolnjujemo osnovne zakonske obveznosti na vseh področjih in nenazadnje v
povratnih informacijah ugotavljamo pozitivne učinke našega ravnanja.
Kot značilnost leta 2015 želimo izpostaviti dve zadevi. Lokalno samoupravo nasploh in temu
sorazmerno tudi našo občino so celo leto bremenila pogajanja o višini povprečnine ter
varčevalni ukrepi in s tem povezano nezadostno in negotovo financiranje. Resda smo celo
leto redno prejemali sistemska sredstva iz državnega proračuna, a vendarle so se ta trikrat v
letu spremenila, obenem pa smo vsepovprek analizirali prihranke, ki češ jih je država
občinam ponudila, a vendarle brez uspeha oziroma konkretnega učinka. Druga značilnost
preteklega leta pa se nanaša vsebino naložbene politike Občine Sevnica, kjer je bil izrazit
poudarek na šolskih objektih, katerih drugo polovico smo energetsko sanirali. Poleg tega je v
letu 2015 tekla intenzivna gradnja osnovne šole v Tržišču, proti koncu leta pa tudi gradnja
telovadnice pri OŠ Šentjanž. Tudi s tem dokazujemo da gospodarno ravnamo z objekti v naši
lasti, ter preudarno koristimo razpisna sredstva.

Številka: 410-0003/2016
Sevnica, 18.02.2015

SREČKO OCVIRK
Župan Občine Sevnica
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8. EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI
PRORAČUNSKIH SREDSTEV

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A, Sevnica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum

17.02.2016
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 1.1.2015
Datum do: 31.12.2015

DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

1.1.2015

0007-2015

2.1.2015

0001-2015

2.1.2015

0002-2015

2.1.2015

0003-2015

2.1.2015

0004-2015

2.1.2015

0005-2015

2.1.2015

0006-2015

6.1.2015

0008-2015

6.1.2015

0009-2015

7.1.2015

0010-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

9.1.2015

0011-2015

12.1.2015

0012-2015

12.1.2015

0013-2015

12.1.2015

0014-2015

12.1.2015

0015-2015

15.1.2015

0016-2015

15.1.2015

0017-2015

15.1.2015

0018-2015

15.1.2015

0019-2015

20.1.2015

0020-2015

20.1.2015

0021-2015

20.1.2015

0022-2015

21.1.2015

0023-2015

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

ZNESEK

NAMEN

Opis
Delovanje RRA
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije
Stroški dela občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov

PP
14406
KONTO 413302
PP
06420
KONTO
402099
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06420
KONTO
402009
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
16401
KONTO 402113
PP
06420
KONTO 402009
PP
06420
KONTO 402099
PP
06440
KONTO
402500
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
11406
KONTO
402999
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
11406
KONTO 402999
PP
02204
KONTO 402907

PP
06429
KONTO 402999

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,
Vzdrževanje objektov in opreme
Zavarovalne premije za objekte

PP
16456
KONTO 420600
NRP
OB110-12-0083
PP
06423
KONTO 402304
PP
06420
KONTO 402099
PP
06440
KONTO 402604
PP
01105
KONTO 412000
PP
06422
KONTO
402206
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06422
KONTO 402205
PP
06429
KONTO 402999
PP
06429
KONTO 402999
PP
06423
KONTO
402300
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06429
KONTO
402999
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06440
KONTO
402500
tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06423
KONTO 402305

14406
402999
06429
402920
06429
402920
06429
402999
06429
402999
06429
402902
06429
402920
06431
402920
19440
411799
01101
402905

06429
402902
06422
402206
06429
402999
01104
402905
06429
402920
06429
402999
06429
402902
06429
402902
06429
402920
06429
402920
06429
402920
06440
402504

Delovanje RRA
77,06
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
600,00
Drugi splošni material in storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
300,00
Izdatki za reprezentanco
Urbanizem in geodetske storitve
1.211,00
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
464,00
Izdatki za reprezentanco
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
220,00
Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje objektov in opreme
60,18
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Zapuščene živali
244,00
Drugi operativni odhodki
Zapuščene živali
309,34
Drugi operativni odhodki
Delovanje Nadzornega odbora
232,00 Na: zagotovitev sredstev za izobraževanje
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
članice Nadzornega odbora Občine
Sevnica
Nakup zemljišč za investicije
2.800,00 Na: nakup zemljišča Milan Jeras
Nakup zemljišč
NAKUP ZEMLJIŠČ
Prevozni stroški in storitve OU
332,00
Pristojbine za registracijo vozil
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
300,00
Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje objektov in opreme
300,00
Najem strojne računalniške opreme
Delovanje političnih strank
876,16
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
1.200,00
Poštnina in kurirske storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
400,00
Telefon, faks, elektronska pošta
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
314,65
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
40,00
Drugi operativni odhodki
Prevozni stroški in storitve OU
500,00
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
1.220,00
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje objektov in opreme
763,85
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Prevozni stroški in storitve OU
820,00
Zavarovalne premije za motorna vozila

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

21.1.2015

0024-2015

22.1.2015

0025-2015

28.1.2015

0026-2015

28.1.2015

0026-2015

28.1.2015

0027-2015

2.2.2015

0028-2015

4.2.2015

0029-2015

5.2.2015

0030-2015

5.2.2015

0031-2015

9.2.2015

0032-2015

9.2.2015

0033-2015

9.2.2015

0034-2015

9.2.2015

0035-2015

10.2.2015

0036-2015

10.2.2015

0037-2015

10.2.2015

0038-2015

10.2.2015

0039-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

06440
402504
19440
411799
06429
402920
06429
402920
06429
402937
06429
402937
06429
402902
06429
402920
06429
402999
06429
402920
06429
402920
06429
402937
06429
402902
20430
411909
19414
420401
OB110-08-0026
19414
420401
OB110-08-0026
13401
402503

PP
04401
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402004
Zavarovalne premije za objekte
PP
11406
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO 402999
Druge štipendije
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402203
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402204
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06420
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402000
Stroški davčnih postopkov
PP
06420
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402004
Stroški davčnih postopkov
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402201
Plačila po podjemnih pogodbah
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402205
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402205
Drugi operativni odhodki
PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402205
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06420
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402001
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
06440
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402510
Stroški davčnih postopkov
PP
06440
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402510
Plačila po podjemnih pogodbah
PP
20430
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 411999
Regresiranje oskrbe v domovih
PP
19412
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 420804
Novogradnje
NRP
OB110-13-0001
NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
PP
19414
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 420801
Novogradnje
NRP
OB110-08-0026
NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
PP
16442
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
KONTO 411999
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

11.2.2015

0040-2015

13.2.2015

0041-2015

13.2.2015

0042-2015

16.2.2015

0043-2015

16.2.2015

0044-2015

16.2.2015

0045-2015

16.2.2015

0046-2015

18.2.2015

0047-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

01301
402908
01301
402908
06429
402902
20430
411909
20430
411909
20430
411909
19401
411921
07411
413302

PP
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
KONTO
Dodatki poslancem in državnim svetnikom
PP
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
KONTO
Dodatki poslancem in državnim svetnikom
PP
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
Plačila po podjemnih pogodbah
PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih
PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih
PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih
PP
Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev KONTO
PP
Delovanje Občinske gasilske zveze
KONTO
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 2

NAMEN

Opis

06430
413003
06422
402206
06420
402004
20430
411999
17420
413302
17420
413500
19430
411900
07402
402999

Oglaševanje občinske uprave
300,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Zapuščene živali
2.000,00
Drugi operativni odhodki
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
300,00
Voda in komunalne storitve
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
600,00
Odvoz smeti
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
1.000,00
Pisarniški material in storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
360,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
652,06
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
63,64
Telefon, faks, elektronska pošta
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
53,56
Telefon, faks, elektronska pošta
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
500,00
Telefon, faks, elektronska pošta
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
1.668,76
Čistilni material in storitve
Vzdrževanje objektov in opreme
500,00
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Vzdrževanje objektov in opreme
280,01
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 6.741,27 Na: Plačilo stroškov za neposredno
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
socialno oskrbo
Študije za investicije na področju šolstva
8.700,00
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
2.217,07
Investicijski nadzor
NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
Subvencije za spodbujanje gradenj
2.848,83 Iz: Za potrebe začasnega financiranja se
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
prerazporedi del sredstev.
Na: Za potrebe začasnega financiranja se
prerazporedi del sredstev.
Stroški skupnega prekrškovnega organa
2.418,71
Sredstva, prenesena drugim občinam
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
445,97
Poštnina in kurirske storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
236,85
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
130,19
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Mrliško pregledna služba
158,74
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Mrliško pregledna služba
107,40
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
1.971,68
Regresiranje prevozov v šolo
Operativni odhodki za civilno zaščito
68,42 Iz: Začasno financiranje
Drugi operativni odhodki
Na: Začasno financiranje

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

19.2.2015

0048-2015

19.2.2015

0048-2015

25.2.2015

0049-2015

5.3.2015

0050-2015

17.3.2015

0051-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

17.3.2015

0052-2015

PP
19420
KONTO 413302

20.3.2015

0053-2015

27.3.2015

0054-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19412
420804
OB110-13-0003
06429
402937

27.3.2015

0055-2015

31.3.2015

0056-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19412
420804
OB110-13-0003
23410
409000

3.4.2015

0057-2015

PP
19440
KONTO 411799

8.4.2015

0058-2015

PP
06440
KONTO 402504

8.4.2015

0059-2015

PP
06440
KONTO 402500

9.4.2015

0060-2015

PP
13414
KONTO 402200

15.4.2015

0061-2015

PP
06441
KONTO 420703
NRP
OB110-13-0026

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 3

NAMEN

Opis
06429
402920
13401
402503
06440
402504
18401
413302
16401
420899
OB110-07-0074

PP
06422
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
402200
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
13414
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
KONTO 402200
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Zavarovalne premije za objekte
PP
18403
Knjižnična dejavnost
KONTO 432300
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
PP
16405
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO 420804
Plačila drugih storitev in dokumentacije
NRP
OB110-13-0058
URBANIZEM

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija
Tokovina za javno razsvetljavo
Električna energija
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Investicijsko vzdrževanje knjižnice
Investicijski transferi javnim zavodom
Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN SLOMŠKOV DOM

PP
Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi
KONTO
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
NRP
PP
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
PP
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
Stroški davčnih postopkov
NRP
PP
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
PP
Splošna proračunska rezervacija
KONTO
Splošna proračunska rezervacija
NRP
PP
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO
Druge štipendije
NRP
PP
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO
Zavarovalne premije za objekte
NRP
PP
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
NRP
PP
Tokovina za javno razsvetljavo
KONTO
Električna energija
NRP
PP
Nakup osnovnih sredstev
KONTO
Nakup licenčne programske opreme
NRP
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
Nakup osnovnih sredstev
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
NAKUP OPREME ZA HLAJENJE
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
NOVA ŠOLA OŠ TRŽIŠČE
Vzdrževanje objektov in opreme
Študija o izvedljivosti projekta
IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
Avtobusna postajališča
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INV. VZDR.POSTAJALIŠČA POD GRADOM ZA AVTODOME
Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
Parkirišča
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
PARKOMAT
Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV

19421
432300
OB110-07-0135
19412
420804
OB110-08-0026
06441
420223
OB110-08-0025
19412
420804
OB110-08-0026
06440
420800
OB110-15-0012
13410
420500
OB110-13-0009
14420
420500
OB110-14-0044
14420
420500
OB110-14-0044
13411
420225
OB110-14-0033
06441
420202
OB110-07-0009

1.404,64
2.059,15
636,12
368,00
951,60 Iz: Prerazporeditev sredstev je potrebna
zaradi plačila izdelave vloge in priprave
gradiva za pridobitev soglasja Vlade RS za
posege v območju DPN He Blanca - veza
na naročilnico št. 14-N00504.
Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna
zaradi plačila izdelave vloge in priprave
gradiva za pridobitev soglasja Vlade RS za
posege v območju DPN He Blanca - veza
na naročilnico št. 14-N00504.
3.000,00 Na: Sredstva so predvidena za nakup
instrumentov
380,00 Na: Sprememba PZI dokumentacije prestavitev čistilne naprave
647,00 Na: nakup klimatske naprave za
stanovanje v Novemgradu
793,00 Na: Novelacija IP za OŠ Tržišče
2.000,00
252,10 Iz: Prenos na 13410, 420500
Na: Prenos iz 19440, 411799
8.169,00 Na: zagotovitev sredstev za investicijsko
vzdrževanje objekta Tončkovega doma na
Lisci
810,00 Na: zagotovitev sredstev za investicijsko
vzdrževanje Tončkovega doma na Lisci
779,23 Iz: višek
Na: manjko
10.000,00 Na: nakup serverja

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

16.4.2015

0062-2015

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
20411
KONTO 411299

Socialni transferi
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

17.4.2015

0063-2015

17.4.2015

0064-2015

20.4.2015

0065-2015

23.4.2015

0066-2015

23.4.2015

0066-2015

23.4.2015

0066-2015

23.4.2015

0067-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Transferi neprofitnim organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 4

NAMEN

Opis

19413
432300
OB110-10-0023
19412
420804
OB110-13-0003
19412
420804
OB110-13-0001
19412
420804
OB110-13-0003
19412
420804
OB110-13-0003
19412
420804
OB110-13-0003
23410
409000

6.5.2015

0068-2015

PP
19440
KONTO 411799

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

6.5.2015

0069-2015

PP
06423
KONTO 402305

Prevozni stroški in storitve OU
Zavarovalne premije za motorna vozila

12.5.2015

0070-2015

12.5.2015

0071-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

06440
402500
06429
402920

12.5.2015

0072-2015

14.5.2015

0073-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

18421
420801
OB110-14-0010
13407
420804
OB110-14-0027

19405
432300
OB110-07-0124
19412
420804
OB110-12-0036
19412
420804
OB110-14-0021
19412
420804
OB110-13-0001
19412
420804
OB110-12-0036
19412
420804
OB110-14-0021
18305
412000

PP
13410
KONTO 402999

PP
06441
KONTO 420238
NRP
OB110-12-0024
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402504
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
14420
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO
420500
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
NRP
OB110-14-0044
PP
18421
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
KONTO 420402
Investicijski nadzor
NRP
OB110-14-0026
ZAČASNO NOGOMETNO IGRIŠČE V SEVNICI
PP
13407
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-13-0028
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA

Avtobusna postajališča
Drugi operativni odhodki

Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Vzdrževanje objektov in opreme
Zavarovalne premije za objekte
Turizem
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Rekonstrukcije in adaptacije
SANACIJA KOTLOVNICE V ŠPORTNI DVORANI
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROJEKT SAVA-KRKA BIKE

4.000,00 Iz: PRERAZPOREDITEV IZ SKLADA
PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA
PP7KONTO, KI USTREZA VSEBINI
ODOBRENIH SREDSTEV PO SKLEPU
ŽUPANA.
Na: PRERAZPOREDITEV IZ SKLADA
PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA
PP7KONTO, KI USTREZA VSEBINI
ODOBRENIH SREDSTEV PO SKLEPU
ŽUPANA.
5.300,00
1.552,00 Na: Priprava projektne dokumentacije
(PZI).
984,30 Na: Naročilo novelacije geomehanskega
poročila.
1.125,00 Na: Strošek varnostnega načrta in
koordinatorja VZD
990,00 Na: Izdelava varnostnega načrta in
koordinator VZD
1.188,00 Na: Izdelava varnostnega načrta in
koordinator VZD
2.000,00 Iz: DRUŠTVO ŠKD JABLANICA UREDITEV VAŠKEGA KOZOLCA PO
SKLEPU ŽUPANA
Na: DRUŠTVO ŠKD JABLANICA UREDITEV VAŠKEGA KOZOLCA
979,10 Iz: Prenos na pp 13410
Na:

Prenos iz 19440
244,00 Na: zagotovitev dodatnih sredstev za
nakup 4 mobilnih aparatov
265,00
1.122,00
262,42 Na: Nakup in montaža bojlerja 10 litrov za
klubske prostore.
2.031,30 Iz: Višek sredstev.
Na: Manjko sredstev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

18.5.2015

0074-2015

20.5.2015

0075-2015

25.5.2015

0076-2015

26.5.2015

0077-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

19414
420402
OB110-13-0003
12401
420401
OB110-14-0011
19440
411799
19440
411799

27.5.2015

0078-2015

27.5.2015

0079-2015

27.5.2015

0079-2015

27.5.2015

0079-2015

27.5.2015

0079-2015

29.5.2015

0080-2015

29.5.2015

0081-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

19413
432300
OB110-10-0023
06423
402305
06423
402301
06423
402301
10410
400000
06413
401510
19440
411799

2.6.2015

0082-2015

11.6.2015

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 5

NAMEN

Opis

PP
22401
KONTO 403100

PP
19413
KONTO 432300
NRP
OB110-10-0023
PP
12401
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0011
PP
14404
KONTO 402999
PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023
PP
19405
Investicijski transferi šolam
KONTO 432300
Investicijski transferi javnim zavodom
NRP
OB110-07-0124
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
PP
06423
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402304
Zavarovalne premije za motorna vozila
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402401
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402403
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
10410
JAVNA DELA
KONTO 402402
Osnovne plače
PP
06440
Stroški dela občinske uprave
KONTO 402500
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega
zavarovanja
PP
11403
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO 410217
Druge štipendije
NRP
OB110-07-0304
PP
22420
Plačilo obresti bankam
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam KONTO 550101

Investicijski transferi šolam
23.979,10
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Študije na področju obnovljivih virov energije
1.942,60
Načrti in druga projektna dokumentacija
KABLIRANJE ARŠKO POLJE
Spodbude podjetniškemu razvoju
300,00
Drugi operativni odhodki
Razvoj podeželja
1.930,77
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
3.945,59
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Prevozni stroški in storitve OU
41,00
Pristojbine za registracijo vozil
Izdatki za službena potovanja OU
60,00
Hotelske in restavracijske storitve v državi
Izdatki za službena potovanja OU
160,00
Dnevnice za službena potovanja v tujini
JAVNA DELA
96,00
Stroški prevoza v državi
Vzdrževanje objektov in opreme
1.000,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
2.500,00
Kompleksne subvencije v kmetijstvu
POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA
Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam
2.774,92
ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI

0083-2015

PP
13414
KONTO 402200

Tokovina za javno razsvetljavo
Električna energija

PP
16442
KONTO 411999

Subvencije za spodbujanje gradenj
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

15.6.2015

0084-2015

16.6.2015

0085-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

16.6.2015

0086-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Investicijski nadzor
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

19414
420402
OB110-13-0001
23410
409000

PP
13402
KONTO 402503

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Študije na področju obnovljivih virov energije
Novogradnje
KABLIRANJE ARŠKO POLJE
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

19414
420801
OB110-14-0043
19405
420500
OB110-07-0124
16413
420500
OB110-10-0055

Iz: Prenos na 14404, konto 402999
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
Iz: Prenos na 11408, konto 420299
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
Iz: za odprtje novega oddelka na Blanci
Na: za odprtje novega oddelka na Blanci

Iz: Prenos na 11403, konto 410217
Na: Prenos iz 19440, konto 410217

Iz: prerazporeditev je potrebna zaradi
predčasnega odplačila kredita Eko sklad,
obenem pa sredstev za likvidnostno
zadolžitev ne bomo potrebovali
Na: prerazporeditev je potrebna zaradi
predčasnega odplačila kredita Eko sklad,
obenem pa sredstev za likvidnostno
zadolžitev ne bomo potrebovali
4.585,43 Iz: Na podlagi razpisa za sofinanciranje
MČN in kanalizacijskih priključkov je v letu
2015 prispelo več vlog, zato se za izplačilo
le teh prerazporedi del sredstev iz zgornje
postavke.
Na: Na podlagi razpisa za sofinanciranje
MČN in kanalizacijskih priključkov je v letu
2015 prispelo več vlog, zato se za izplačilo
le teh prerazporedi del sredstev iz zgornje
postavke.
2.135,00 Na: Investicijski nadzor OŠ Krmelj.
3.093,52
3,85

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

22.6.2015

0087-2015

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
19413
KONTO 432300
NRP
OB110-10-0023

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

23.6.2015

0088-2015

23.6.2015

0089-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19413
432300
OB110-10-0023
23410
409000

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

23.6.2015

0090-2015

24.6.2015

0091-2015

24.6.2015

0092-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

19440
411799
17410
413105
16401
420899
OB110-07-0074

PP
11408
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO 413302
Druge štipendije
18411
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
412000
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
PP
16405
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO 420804
Plačila drugih storitev in dokumentacije
NRP
OB110-13-0059
URBANIZEM

Razvoj podeželja
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ

24.6.2015

0093-2015

PP
13414
KONTO 402200

Tokovina za javno razsvetljavo
Električna energija

PP
15415
KONTO 411999

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

24.6.2015

0094-2015

24.6.2015

0094-2015

24.6.2015

0094-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Splošna
Splošna
Splošna
Splošna
Splošna
Splošna

24.6.2015

0094-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Študije o vodooskrbi
Drugi operativni odhodki
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
873,46
Drugi operativni odhodki
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
5.000,00
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Gradnja kanalizacij in ČN
527,04
Študija o izvedljivosti projekta
SANACIJA KAN. SISTEMA V BOŠTANJU

17.02.2016
Stran 6

NAMEN

Opis

23410
409000
23410
409000
23410
409000

PP
23410
KONTO 409000

proračunska
proračunska
proračunska
proračunska
proračunska
proračunska

rezervacija
rezervacija
rezervacija
rezervacija
rezervacija
rezervacija

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

19405
432300
OB110-07-0124
13406
420500
OB110-07-0056

16411
402999
19402
402999
07412
431500
OB110-07-0012
15411
420800
OB110-14-0009

3.750,00 Iz: prenos na ustrezne konte na podlagi
sklepa župana za OŠ Ana Gale za
programsko opremo 2.300 EUR in igrala
1.450 EUR
Na: prenos na ustrezne konte na podlagi
sklepa župana za OŠ Ana Gale za
programsko opremo 2.300 EUR in igrala
1.450 EUR
1.050,05 Iz: Prerazporeditev sredstev na vrtce
11.696,19 Iz: sredstva se prerazporedijo na
vzdrževanje cest
Na: sredstva se prerazporedijo na
vzdrževanje cest

4.229,91 Iz: Prenos na 11408, konto 413302
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
53,59
2.403,40 Iz: Prerazporeditev sredstev je potrebna
zaradi naročila in plačila izdelave
Strokovne hidrološke in hidrogeološke
podlage za OPPN Boštanj - Sv. križ in
izdelave OPPN stanovanjska soseska
Boštanj - Sv. Križ.
Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna
zaradi naročila in plačila izdelave
Strokovne hidrološke in hidrogeološke
podlage za OPPN Boštanj - Sv. križ in
izdelave OPPN stanovanjska soseska
Boštanj - Sv. Križ.
17.905,12 Iz: V letošnjem letu se je za
subvencioniranje hišnih priključkov in MČN
prijavilo več upravičencev, zaradi česar se
iz zgornje postavke prerazporedi del
sredstev.
Na: V letošnjem letu se je za
subvencioniranje hišnih priključkov in MČN
prijavilo več upravičencev, zaradi česar se
iz zgornje postavke prerazporedi del
sredstev.
260,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

24.6.2015

0094-2015

PP
23410
KONTO 409000

24.6.2015

0095-2015

PP
17410
KONTO 413105

24.6.2015

0096-2015

PP
17410
KONTO 413105

29.6.2015

0097-2015

30.6.2015

0098-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

30.6.2015

0099-2015

30.6.2015

0100-2015

30.6.2015

0102-2015

30.6.2015

0102-2015

30.6.2015

0102-2015

30.6.2015

0107-2015

30.6.2015

0112-2015

30.6.2015

0112-2015

30.6.2015

0112-2015

1.7.2015

0101-2015

1.7.2015

0101-2015

1.7.2015

0103-2015

2.7.2015

0104-2015

3.7.2015

0105-2015

PP
06443
KONTO 402605

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

3.7.2015

0106-2015

PP
06413
KONTO 401510

Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 7

NAMEN

Opis
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

23410
409000
10401
410299
OB110-07-0299

PP
13407
KONTO 420800
NRP
OB110-07-0054
19413
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-10-0023
19405
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-07-0124
PP
13450
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 402399
Splošna proračunska rezervacija
PP
14404
Spodbujanje zaposlovanja
KONTO 410299
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NRP
OB110-09-0020
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

Študije na področju cestne infrastrukture
Študija o izvedljivosti projekta
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
JAVNI POTNIŠKI PROMET
Drugi prevozni in transportni stroški
Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

14404
410299
OB110-06-0007
23410
409000

Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06413
401510
06413
401510
10410
400000
19412
420804
OB110-13-0003
06413
401510
06413
401510
06413
401510
23410
409000
23410
409000

Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
JAVNA DELA
Osnovne plače
Študije za investicije na področju šolstva
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
Stroški dela občinske uprave
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
PP
KONTO

19440
411799
10410
400000

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije
JAVNA DELA
Osnovne plače

Spodbude podjetniškemu razvoju
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.
Študije na področju cestne infrastrukture
2.269,20
Načrti in druga projektna dokumentacija
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
Stroški dela občinske uprave
410,00
Regres za letni dopust
Izdatki za službena potovanja OU
96,00
Dnevnice za službena potovanja v tujini
JAVNA DELA
5,00
Regres za letni dopust
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
1.525,00
Načrti in druga projektna dokumentacija
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Stroški dela Nadzornega odbora
1.500,00
Sejnine udeležencem odborov
Delovanje Nadzornega odbora
500,00
Sejnine udeležencem odborov
Stroški dela občinske uprave
47,00
Odpravnine
Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela 1.980,00
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
6.000,00
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
Avtobusna postajališča
650,00 Iz: Prenos na PP 13410
Drugi operativni odhodki
Na: Prenos iz PP 19440
Nakup osnovnih sredstev
1.000,00 Na: nakup računalnika - Kostevc
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Nakup osnovnih sredstev
125,00
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Oglaševanje občinske uprave
3.000,00
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

PP
14404
KONTO 410299
NRP
OB110-09-0020
PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0027
PP
06413
KONTO 400100
pokojninskega
zavarovanja
PP
06424
KONTO 402403
pokojninskega
zavarovanja
PP
10410
KONTO 400100
PP
19414
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0043
PP
02201
KONTO 402905
pokojninskega
zavarovanja
PP
02204
KONTO 402905
pokojninskega
zavarovanja
PP
06413
KONTO 400901
pokojninskega
zavarovanja
PP
20402
KONTO 412000
PP
07412
KONTO 431500
NRP
OB110-07-0012
PP
13410
KONTO 402999
PP
06441
KONTO 420202
NRP
OB110-07-0009
PP
06441
KONTO 420202
NRP
OB110-07-0009
PP
04401
KONTO 402004
pokojninskega
zavarovanja

3.477,00
0,00
1.050,05
15.176,70
11.046,35 Iz: Prenos v skladu z razpisom na PP
14404
Na: Prenos v skladu z razpisom iz PP
10401
1.093,90 Iz: V skladu z razpisom prenos na PP
14404

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 8

NAMEN

Datum

Številka
sklepa

Opis

Opis

6.7.2015

0108-2015

PP
KONTO
NRP
SM

16401
420899
OB110-07-0074
2

Urbanizem in geodetske storitve
Plačila drugih storitev in dokumentacije
URBANIZEM
OBČINA ZAPOSLENI

PP
KONTO
NRP
SM

16405
420804
OB110-13-0059
2

Strateško načrtovanje
Načrti in druga projektna dokumentacija
OPPN STAN. SOSESKA BOŠT. - SV. KRIŽ
OBČINA ZAPOSLENI

8.7.2015

0109-2015

9.7.2015

0110-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

23410
409000
19414
420402
OB110-13-0005

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENEC

PP
KONTO
PP
KONTO

01302
402006
08402
402099

9.7.2015

0111-2015

PP
10410
KONTO 400000

JAVNA DELA
Osnovne plače

14.7.2015

0113-2015

15.7.2015

0114-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

06430
413003
15401
420401
OB110-14-0035

Stroški skupnega prekrškovnega organa
Sredstva, prenesena drugim občinam
Ravnanje z odpadki
Novogradnje
CEROD II.

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

06441
420238
OB110-12-0024
06440
402500
13411
420225
OB110-14-0034

15.7.2015

0115-2015

17.7.2015

0116-2015

20.7.2015

0117-2015

23.7.2015

0118-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19413
432300
OB110-10-0023
16413
420801
OB110-07-0091
19414
420402
OB110-13-0003
18440
412000

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicijski nadzor
KOMUNALA - GRADBENI NADZOR
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19414
420402
OB110-14-0043
16413
420402
OB110-14-0040
19413
432300
OB110-10-0023
18305
412000

Materialni stroški urada župana
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.
500,00 Iz: Za potrebe nagradnega izleta TKVOP
Drugi splošni material in storitve
se prerazporedi del sredstev.
Na: Za potrebe nagradnega izleta TKVOP
se prerazporedi del sredstev.
Nakup osnovnih sredstev
111,00
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Vzdrževanje objektov in opreme
1.500,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Parkirišča
662,24 Iz: Za potrebe nakupa polnilnice za
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
električna vozila se prerazporedi del
POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
sredstev.
Na: Za potrebe nakupa polnilnice za
električna vozila se prerazporedi del
sredstev.
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
10.000,00
Rekonstrukcije in adaptacije
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Investicije v vodooskrbne sisteme
3.000,00
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV
Investicijski transferi šolam
32.487,77 Na: Izvedba nove strehe na šoli OŠ
Investicijski transferi javnim zavodom
Krmelj.
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Transferi neprofitnim organizacijam
2.000,00 Iz: sofinanciranje ZB NOB
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Na: sofinanciranje ZB NOB

24.7.2015

0119-2015

24.7.2015

0120-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

19413
432300
OB110-10-0023
15401
420401
OB110-14-0035

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Ravnanje z odpadki
Novogradnje
CEROD II.

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

19405
432300
OB110-07-0124
15401
420402
OB110-14-0036

Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
Ravnanje z odpadki
Rekonstrukcije in adaptacije
ZBIRNI CENTER SEVNICA

27.7.2015

0121-2015

PP
23410
KONTO 409000

28.7.2015

0122-2015

PP
06413
KONTO 401510

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-13-0004
PP
06440
Stroški dela občinske uprave
KONTO 420500
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega
zavarovanja
NRP
OB110-09-0010

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA
Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

135,00 Iz: Prerazporeditev zneska v višini 135,00
EUR za zagotovitev zadostnih sredstev po
pogodbi za izdelavo OPPN stanovanjska
soseska Boštanj - Sv. Križ.
Na: Prerazporeditev zneska v višini
135,00 EUR iz Urbanizma, za zagotovitev
zadostnih sredstev po pogodbi za izdelavo
OPPN stanovanjska soseska Boštanj - Sv.
Križ.
15.000,00

1.126,38
10.000,00 Iz: Za potrebe dobave dodatne opreme
na ZC Sevnica se prerazporedi del
sredstev.
Na: Za potrebe dobave dodatne opreme
na ZC Sevnica se prerazporedi del
sredstev.
17.779,62 Iz: PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
Na: PRERAZPOREDITEV SREDSTEV
3.000,00 Na: investicijsko vzdrževanje hiše
Kačičnik, Kvedrova 8, Sevnica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

28.7.2015

0122-2015

PP
06420
KONTO 402099

28.7.2015

0122-2015

PP
06422
KONTO 402200

28.7.2015

0122-2015

PP
06429
KONTO 402902

28.7.2015

0123-2015

28.7.2015

0123-2015

28.7.2015

0124-2015

28.7.2015

0125-2015

29.7.2015

0126-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

29.7.2015

0127-2015

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
06429
KONTO 402920

29.7.2015

0128-2015

29.7.2015

0129-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
Prevozni stroški in storitve OU
Stroški nakupa vinjet in urbane

13.8.2015

0130-2015

PP
06423
KONTO 402301

Prevozni stroški in storitve OU
Vzdrževanje in popravila vozil

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

14.8.2015

0131-2015

Investicije v cestno infrastrukturo
Rekonstrukcije in adaptacije
UREDITEV KRIŽIŠČA VELIKI CIRNIK
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0132-2015

13409
420402
OB110-14-0031
23410
409000

PP
13401
KONTO 402503

17.8.2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

PP
06429
KONTO 402999

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

17.8.2015

0133-2015

18.8.2015

0134-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19414
420402
OB110-13-0003
23401
409100

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

20.8.2015

0135-2015

21.8.2015

0136-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16413
420800
OB110-12-0079
19440
411799

Investicije v vodooskrbne sisteme
Študija o izvedljivosti projekta
NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Študije o vodooskrbi
Načrti in druga projektna dokumentacija
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
Avtobusna postajališča
Drugi operativni odhodki

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 9

NAMEN

Opis

06429
402937
06440
402510
07412
431500
OB110-07-0012
13409
420401
OB110-07-0054
23410
409000

19414
420402
OB110-13-0001
06423
402306

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve

PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
PP
06440
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420500
Električna energija
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
PP
06440
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420500
Plačila po podjemnih pogodbah
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
PP
06440
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Stroški davčnih postopkov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
07402
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Operativni odhodki za civilno zaščito
KONTO 402999
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Drugi operativni odhodki
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
PP
13409
Investicije v cestno infrastrukturo
Investicije v cestno infrastrukturo
KONTO 420401
Novogradnje
Novogradnje
NRP
OB110-14-0032 PLOČNIK KRIŽIŠČE V DOL. BOŠTANJU - Ž.P. BOŠTANJ
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
PP
06429
Splošna proračunska rezervacija
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402999
Splošna proračunska rezervacija
Drugi operativni odhodki

19414
420402
OB110-14-0043
06441
420238
OB110-12-0024
06424
402499

19413
432300
OB110-10-0023
13406
420500
OB110-07-0056
16411
420804
OB110-13-0060
13410
402999

2.000,00 Na: investicijsko vzdrževanje hiše
Kačičnik, Kvedrova 8, Sevnica
6.000,00 Na: investicijsko vzdrževanje hiše
Kačičnik, Kvedrova 8, Sevnica
3.000,00 Na: investicijsko vzdrževanje hiše
Kačičnik, Kvedrova 8, Sevnica
2.000,00
2.000,00
4.833,26 Na: Stalna operativna
pripravljenost-dodatna sredstva
45.000,00 Iz: Združitev sredstev.
Na: Združitev sredstev.

21.172,43 Iz: prerazporeditev sredstev za vračilo
vlaganj v telekomunikacije
Na: prerazporeditev sredstev za vračilo
vlaganj v telekomunikacije
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
4.373,27 Iz: prerazporeditev sredstev za odvetniške
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
storitve - vračilo vlaganj v
telekomunikacije
Na: prerazporeditev sredstev za
odvetniške storitve - vračilo vlaganj v
telekomunikacije
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
10.006,00
Rekonstrukcije in adaptacije
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ
Nakup osnovnih sredstev
111,00 Na: mobitel Marko Jesih
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Izdatki za službena potovanja OU
105,39 Iz: prerazporejeno za nakup letalske
Drugi izdatki za službena potovanja
vozovnice
15.000,00
1.088,00 Iz: prerazporeditev za plačilo uzurpacije
za oporni zid in parkirišče
Na: prerazporeditev za plačilo uzurpacije
za oporni zid in parkirišče
1.869,96 Na: Ureditev strelovoda pri OŠ Krmelj.
24.000,00
3.000,01
850,90 Iz: Prenos na PP 13410, konto 402999
Na: Prenos iz PP 19440, konto 411799

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

21.8.2015

0137-2015

21.8.2015

0138-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

06429
402931
19440
411799

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila bančnih storitev
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

PP
KONTO
PP
KONTO

22410
402932
13410
402999

Stroški zadolževanja
Stroški, povezani z zadolževanjem
Avtobusna postajališča
Drugi operativni odhodki

26.8.2015

0139-2015

27.8.2015

0140-2015

27.8.2015

0141-2015

28.8.2015

0142-2015

31.8.2015

0143-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

16411
420804
OB110-13-0060
06429
402931
19440
411799
16450
420804
OB110-13-0064
16450
420804
OB110-13-0064

Študije o vodooskrbi
Načrti in druga projektna dokumentacija
OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila bančnih storitev
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Načrti in druga projektna dokumentacija
PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Načrti in druga projektna dokumentacija
PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16413
420500
OB110-10-0055
22410
402932
14420
402999
13406
420225
OB110-07-0057
16442
411999

Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
Stroški zadolževanja
Stroški, povezani z zadolževanjem
Turizem
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Subvencije za spodbujanje gradenj
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.9.2015

0144-2015

2.9.2015

0145-2015

4.9.2015

0146-2015

4.9.2015

0146-2015

4.9.2015

0146-2015

4.9.2015

0147-2015
0148-2015

13407
420804
OB110-14-0027
06429
402008
01104
402905
06422
402200
06413
401500
13409
420401
OB110-14-0029
740001

4.9.2015

0148-2015

KONTO 711100

PP
13407
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420801
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-07-0060
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402999
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
PP
06440
Sejnine delovnih teles občinskega sveta
KONTO 402500
Sejnine udeležencem odborov
PP
06440
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402500
Električna energija
PP
06440
Stroški dela občinske uprave
402500
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, KONTO
na podlagi
ZKDPZJU
PP
23401
Investicije v cestno infrastrukturo
KONTO 409100
Novogradnje
MOSTOVI NA SEVNIČNI
PP
23401
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
KONTO 409100
PP
23401
Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)
KONTO 409100

Študije na področju cestne infrastrukture
Investicijski nadzor
INVESTICIJSKI NADZOR NAD GRADNJO CEST
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

4.9.2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
KONTO

7.9.2015

0149-2015

8.9.2015

0150-2015

9.9.2015

0151-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 10

NAMEN

Opis
152,80
329,10 Iz: Prenos PP 13410, konto 402999
Na: Prenos PP 19440, konto 411799

16413
410000
OB110-11-0021
06429
402902
13409
420401
OB110-09-0034

Proračunska
Proračunska
Proračunska
Proračunska

rezerva za naravne in druge nesreče
rezerva
rezerva za naravne in druge nesreče
rezerva

PP
16413
Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicije v vodooskrbne sisteme
420500javnih služb
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem KONTO
gospodarskih
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
PP
06424
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Izdatki za službena potovanja OU
KONTO 402402
Plačila po podjemnih pogodbah
Stroški prevoza v državi
PP
13401
Investicije v cestno infrastrukturo
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
KONTO 402503
Novogradnje
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

6.000,01
960,00
1.098,00 Iz: Prenos na PP 14420 konto 402999
Na: Prenos iz PP 19440, konto 411799
6.000,00
1.220,60 Iz: SREDSTVA NE BODO PORABLJENA V
LETU 2015 ZARADI FAZNOSTI
HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV, KI BODO
DEJANSKO REALIZIRANA V LETU 2016.
Na: PRERAZPOREDITEV SREDSTEV NA
TA KONTO JE POTREBNA ZARADI NOVIH
VLOG IN IN S TEM NUJNO POVEČANJE
SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE
KOMUNALNEGA PRISPEVKA MLADIM
DRUŽINAM
2.078,02 Iz: Višek.
Na: Primanjkljaj.
620,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
60.000,00
356.814,56 Iz: po dejanskem nakazilu sredstev sklep
korigiran iz ustreznega prihodka
1,96 Iz: dodatna prerazporeditev zaradi
popravka sklepa po dejanskem nakazilu
sredstev MOP-a
22.209,40
1.000,00
22.750,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

9.9.2015

0152-2015

PP
19440
KONTO 411799

ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

9.9.2015

0360-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

11.9.2015

0153-2015

14.9.2015

0154-2015

14.9.2015

0155-2015

14.9.2015

0156-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
KONTO

19430
411900
19413
432300
OB110-10-0023
19412
420801
OB110-12-0036
714107

14.9.2015

0157-2015

15.9.2015

0158-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

23410
409000
06443
402605

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16.9.2015

0159-2015

16.9.2015

0160-2015

16.9.2015

0161-2015

16.9.2015

0162-2015

16.9.2015

0163-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

23410
409000
23410
409000
01104
402905
06420
402009
23410
409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija
Sejnine delovnih teles občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Izdatki za reprezentanco
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

17.9.2015

0164-2015

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

17.9.2015

0164-2015

PP
06420
KONTO 402004

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

17.9.2015

0164-2015

PP
06422
KONTO 402205

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Telefon, faks, elektronska pošta

17.9.2015

0164-2015

PP
06422
KONTO 402206

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve

17.9.2015

0164-2015

PP
06429
KONTO 402902

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 11

NAMEN

Opis
PP
13450
KONTO 402399

JAVNI POTNIŠKI PROMET
Drugi prevozni in transportni stroški

PP
13407
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
PP
20411
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
Socialni transferi
KONTO 411299
Regresiranje prevozov v šolo
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
PP
19405
Investicijski transferi šolam
Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje
KONTO 420402
Investicijski transferi javnim zavodom
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
PP
19412
Študije za investicije na področju šolstva
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO 420804
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-13-0004 ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP investicijskega
13071
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
značaja
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

18490
413302
06441
420238
OB110-12-0024
06429
402999
07402
402999
02204
402907
06429
402907
18421
420402
OB110-15-0016
06441
420203
OB110-15-0017
06441
420203
OB110-15-0017
06441
420203
OB110-15-0017
06441
420203
OB110-15-0017
06441
420203
OB110-15-0017

TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Operativni odhodki za civilno zaščito
Drugi operativni odhodki
Delovanje Nadzornega odbora
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Rekonstrukcije in adaptacije
IGRIŠČE V FLORJANSKI ULICI
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO

325,06 Iz: Prenos na PP 13450, konto 402399
Na: Prenos iz PP 19440, konto 402399

1.464,00
2.014,24 Na: Pomoč družini.
3.303,08 Iz: Prerazporeditev na rekonstrukcije in
adaptacije
440,00 Na: Izdelava varnostnega načrta za PŠ
Loka.
9.647,48 Iz: KRAJANI KS ŠENTJANŽ SO VPLAČALI
NA RAČUN KS NAMENSKA SREDSTVA ZA
ASFALTACIJO, KI NISO BILA PLANIRANA.
Na: VPLAČILA KRAJANOV
PRERAZPOREDIM ZA PLAČILO
ASFALTACIJE ZASEBNIH POVRŠIN
SKLADNO S PODPISANIMI DOGOVORI.
6.178,41
177,00
778,28
695,00
250,00
54,65
10.565,20
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

17.9.2015

0164-2015

PP
06429
KONTO 402937

17.9.2015

0164-2015

PP
06440
KONTO 402514

21.9.2015

0165-2015

PP
23410
KONTO 409000

21.9.2015

0166-2015

22.9.2015

0167-2015

23.9.2015

0168-2015

23.9.2015

0169-2015

23.9.2015

0170-2015

23.9.2015

0171-2015

24.9.2015

0172-2015

24.9.2015

0173-2015

28.9.2015

0174-2015

29.9.2015

0175-2015

29.9.2015

0176-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

30.9.2015

0177-2015

PP
06430
KONTO 413003

1.10.2015

0178-2015

PP
18481
KONTO 402503

5.10.2015

0179-2015

6.10.2015

0180-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

06430
413003
17410
413105

PP
06441
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420203
Nakup stanovanjskega pohištva
NRP
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
PP
06441
Vzdrževanje objektov in opreme
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420203
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Nakup stanovanjskega pohištva
NRP
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
PP
16456
Splošna proračunska rezervacija
Nakup zemljišč za investicije
KONTO 420600
Splošna proračunska rezervacija
Nakup zemljišč
NRP
OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ
PP
11406
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Zapuščene živali
KONTO 402999
Druge štipendije
Drugi operativni odhodki
PP
06441
Nakup osnovnih sredstev
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420200
Nakup pisarniške opreme
Nakup pisarniškega pohištva
NRP
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
NAKUP PISARNIŠKE OPREME
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402907
Plačila za delo preko študentskega servisa
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
PP
06440
Oglaševanje občinske uprave
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
18305
Splošna proračunska rezervacija
Transferi neprofitnim organizacijam
KONTO 412000
Splošna proračunska rezervacija
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
PP
16456
Splošna proračunska rezervacija
Nakup zemljišč za investicije
KONTO 402999
Splošna proračunska rezervacija
Drugi operativni odhodki
PP
15411
Gradnja kanalizacij in ČN
Gradnja kanalizacij in ČN
420500javnih služb
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem KONTO
gospodarskih
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA
CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
PP
06429
Vzdrževanje objektov in opreme
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402999
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
Drugi operativni odhodki
PP
23401
Investicije v cestno infrastrukturo
Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
KONTO 409100
Novogradnje
Proračunska rezerva
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402502
Plačila bančnih storitev
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
PP
06441
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420233
Drugi splošni material in storitve
Nakup gasilske opreme
NRP
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV
PP
16413
Stroški skupnega prekrškovnega organa
Investicije v vodooskrbne sisteme
KONTO 420500
Sredstva, prenesena drugim občinam
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI
PP
19412
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO 420804
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-14-0021 TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
PP
06429
Stroški skupnega prekrškovnega organa
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402907
Sredstva, prenesena drugim občinam
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
17401
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
Oprema za zdravstvene namene
KONTOobčine
402511
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.10.2015

0181-2015

7.10.2015

0182-2015

9.10.2015

0183-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

07412
431500
OB110-07-0012
06422
402200
13409
420401
OB110-09-0034

PP
07402
Investicijski transferi združenjem za požarno varnost
Operativni odhodki za civilno zaščito
KONTO 402999
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
Drugi operativni odhodki
TRANSFER ZA NAKUP OPREME
PP
06420
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
KONTO 402099
Električna energija
Drugi splošni material in storitve
PP
13401
Investicije v cestno infrastrukturo
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
KONTO 402503
Novogradnje
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 12

NAMEN

Opis

19440
411799
06441
420201
OB110-07-0008
06429
402903
04401
402004
23410
409000
23410
409000
15411
410000
OB110-11-0017
06440
402514
13409
420401
OB110-09-0034
06429
402931
06420
402099

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

2.000,00
1.500,00
40.000,00 Iz: prerazporeditev na nakup zemljišč predpogodba Tasič
Na: kupnina Tasič
2.000,00 Iz: Prenos na 11406, konto 402999
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
625,00
100,00
350,00
2.000,00
354,15
13.214,87
2.000,00
12.175,60
500,00
488,24
5.000,00
3.660,00 Na: Projekt za opremo za telovadnico v
Šentjanžu.
49,48
44,60 Iz: Prerazporeditev na opremo za
zdravstvene namene, tekoče vzdrževanje
druge opreme - nakup baterij in elektrod
za defibrilator
1.000,00
300,00
9.000,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

9.10.2015

0184-2015

PP
23410
KONTO 409000

12.10.2015

0185-2015

12.10.2015

0186-2015

13.10.2015

0187-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

23410
409000
23410
409000
23410
409000

13.10.2015

0188-2015

13.10.2015

0189-2015

13.10.2015

0190-2015

14.10.2015

0191-2015

14.10.2015

0192-2015

14.10.2015

0193-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

04401
402004
06429
402902
06430
413003
06441
420703
OB110-13-0026
06441
420703
OB110-13-0026
04401
402004

14.10.2015

0194-2015

14.10.2015

0195-2015

14.10.2015

0196-2015

15.10.2015

0197-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06440
402514
06440
402514
23410
409000
17410
413105

15.10.2015

0198-2015

PP
13409
KONTO 420401
NRP
OB110-09-0034

PP
17404
KONTO 420801
NRP
OB110-15-0028
PP
01302
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 402003
Splošna proračunska rezervacija
PP
06429
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 402999
Splošna proračunska rezervacija
PP
15401
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 431100
Splošna proračunska rezervacija
NRP
OB110-15-0029
PP
06410
Oglaševanje občinske uprave
KONTO 402922
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402907
Plačila po podjemnih pogodbah
PP
06429
Stroški skupnega prekrškovnega organa
KONTO 402920
Sredstva, prenesena drugim občinam
PP
06441
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420299
Nakup licenčne programske opreme
NRP
OB110-15-0030
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
PP
06440
Nakup osnovnih sredstev
KONTO 420500
Nakup licenčne programske opreme
NRP
OB110-09-0010
NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME
PP
06440
Oglaševanje občinske uprave
KONTO 420500
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
NRP
OB110-09-0010
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
PP
06429
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402907
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
PP
16411
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 402999
Splošna proračunska rezervacija
19413
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-10-0023
PP
13407
Investicije v cestno infrastrukturo
KONTO 420804
Novogradnje
NRP
OB110-13-0039
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG

15.10.2015

0199-2015

PP
15407
KONTO 420804
NRP
OB110-11-0027

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

15.10.2015

0200-2015

PP
15411
KONTO 420801
NRP
OB110-12-0019

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijski nadzor
INVESTICIJSKI NADZOR

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

15.10.2015

0201-2015

PP
15407
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0037

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
KANALIZACIJA IN ČN BLANCA

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 13

NAMEN

Opis
Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV
5.124,00
Investicijski nadzor
GRADNJA PREVENTIVNEGA CENTRA PRI Z.D.
Materialni stroški urada župana
4.410,00
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
746,10
Drugi operativni odhodki
Ravnanje z odpadki
31.043,00
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA PREVOZ ODPADKOV
Skupnost občin
4,60
Članarine v domačih neprofitnih institucijah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
100,00
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
1.296,77
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Nakup osnovnih sredstev
3.693,00
Nakup druge opreme in napeljav
OPREMA ZA TONČKOV DOM LISCA
Vzdrževanje objektov in opreme
1.307,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
Vzdrževanje objektov in opreme
65,01
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
Vzdrževanje objektov in opreme
1.000,00
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
255,00
Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
Študije o vodooskrbi
7.397,35
Drugi operativni odhodki
Investicijski transferi šolam
342,93 Iz: Prerazporeditev na investicijsko
Investicijski transferi javnim zavodom
vzdrežvanje šol
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Na: Izdelava golov za spodnjo telovadnico
Študije na področju cestne infrastrukture
2.379,00 Iz: Za potrebe plačila projektne
Načrti in druga projektna dokumentacija
dokumentacije PID za pločnik OPPN
HODNIK ZA PEŠCE-PLATO ŠMARJE
Šmarje se prerazporedijo stredstva.
Na: Za potrebe plačila projektne
dokumentacije PID za pločnik OPPN
Šmarje se prerazporedijo stredstva.
Gradnja kanalizacij in ČN
8.041,00 Iz: Sredstva ne bodo porabljena, saj je
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
trnutno v izdelavi PGD, ki je že plačan.
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
Na: Za izvedbo nove septične naprave za
sprejem greznic na CČN se prerazporedi
del sredstev.
Gradnja kanalizacij in ČN
2.781,00 Iz: Za potrebe nabave nove seprične
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
naprave za sprejem grezničnih muljev se
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
prerazporedi del sredstev.
Na: Za potrebe nabave nove seprične
naprave za sprejem grezničnih muljev se
prerazporedi del sredstev.
Gradnja kanalizacij in ČN
6.346,00 Iz: Sredsstva ne bodo v celoti porabljena.
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Na: Za potrebe nabave nove septične
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN
naprave za sprejem grezničnih muljev na
CČN Sevnica se prerazporedi del sredtev.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

15.10.2015

0202-2015

PP
15407
KONTO 420804
NRP
OB110-14-0038

Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Načrti in druga projektna dokumentacija
KANALIZACIJA IN ČN LOKA

PP
15411
KONTO 420500
NRP
OB110-14-0039

Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

16.10.2015

0203-2015

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0204-2015

16.10.2015

0204-2015

Investicije v cestno infrastrukturo
Novogradnje
UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
JAVNA DELA
Osnovne plače

PP
13401
KONTO 402503

16.10.2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16.10.2015

0205-2015

PP
23410
KONTO 409000

19.10.2015

0206-2015

PP
23401
KONTO 409100

19.10.2015

0207-2015

19.10.2015

0207-2015

19.10.2015

0207-2015

19.10.2015

0208-2015

20.10.2015

0209-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

21.10.2015

0210-2015

PP
17410
KONTO 413105

26.10.2015

0211-2015

26.10.2015

0212-2015

26.10.2015

0213-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06422
402200
06422
402201
17410
413105

26.10.2015

0214-2015

26.10.2015

0215-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

06440
402511
06440
402510

27.10.2015

0216-2015

28.10.2015

0217-2015

28.10.2015

0218-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

18305
412000
16450
420400
OB110-14-0042
06440
402510

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 14

NAMEN

Opis

13409
420401
OB110-08-0083
06441
420203
OB110-15-0017
10410
400000

16401
402113
15406
420600
OB110-11-0027
06413
401001
06429
402902
17410
413105

PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007
PP
06441
KONTO 420200
NRP
OB110-07-0007
PP
13406
Splošna proračunska rezervacija
KONTO 420500
Splošna proračunska rezervacija
NRP
OB110-07-0056
PP
11415
Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
KONTO 420500
Proračunska rezerva
NRP
OB110-07-0013
PP
13402
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO 402503
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
PP
13402
Nakup zemljišč
KONTO 402503
Nakup zemljišč
KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ
PP
13402
Stroški dela občinske uprave
KONTO 402503
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402999
Plačila po podjemnih pogodbah
19413
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-10-0023
18481
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
402503
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI
Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
06429
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402999
Električna energija
PP
06440
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402500
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
19413
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-10-0023
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402500
Tekoče vzdrževanje druge opreme
PP
06440
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420500
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
NRP
OB110-09-0010
PP
18305
Transferi neprofitnim organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 402999
PP
16440
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
KONTO 402501
Priprava zemljišča
RUŠITEV OBJEKTOV
PP
06441
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420238
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
NRP
OB110-12-0024

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
Transferi neprofitnim organizacijam
Drugi operativni odhodki
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

7.660,00 Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena.
Na: za potrebe nabave nove septične
naprave na CČN Sevnica se prerazporedi
del sredstev.
3.650,85
767,00
720,00
5.500,00
836,60
11.840,00
3.000,00

Tekoči transferi za komunalno dejavnost
13.000,00
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
150,00
Drugi operativni odhodki
Investicijski transferi šolam
1.646,21
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 5.356,00
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

523,96
400,00
7.000,01
943,00
5.782,80
188,15
992,73
100,00

Iz: Prerazporeditev na investicijsko
vzdrževanje šol
Iz: prerazporeditev na tekoče vzdrževanje
kulturne dediščine - za obzidje Lutrovske
kleti

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

28.10.2015

0218-2015

PP
06440
KONTO 402511

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje druge opreme

28.10.2015

0218-2015

PP
06440
KONTO 402510

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

28.10.2015

0219-2015

28.10.2015

0220-2015

29.10.2015

0221-2015

29.10.2015

0222-2015

29.10.2015

0223-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

Vzdrževanje objektov in opreme
Študija o izvedljivosti projekta
IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
JAVNA DELA
Osnovne plače
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
Drugi splošni material in storitve
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
Druge štipendije

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 15

NAMEN

Opis

06440
420800
OB110-15-0012
10410
400000
13407
420804
OB110-07-0054
11413
402099
19440
411799

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

06441
420202
OB110-07-0009
06441
420202
OB110-07-0009
06441
420238
OB110-12-0024
06429
402903
13402
402503

Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Nakup osnovnih sredstev
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila za delo preko študentskega servisa
Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
KONTO
PP
KONTO

11406
402999
11406
402999

Zapuščene živali
Drugi operativni odhodki
Zapuščene živali
Drugi operativni odhodki

2.000,00
1.178,00
77,00
49,95
43,81
44,00 Iz: Prenos na PP 11406, konto 402099
Na: Prenos iz PP 11413, konto 402099
500,00 Iz: Prenos na 11406, konto 402999

Prenos na 11406, konto 402999
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
29.10.2015

0224-2015

30.10.2015

0225-2015

30.10.2015

0226-2015

2.11.2015

0227-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20430
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 411999
Regresiranje oskrbe v domovih

2.11.2015

0228-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20410
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 413302
Regresiranje oskrbe v domovih

2.11.2015

0229-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20410
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 413302
Regresiranje oskrbe v domovih

2.11.2015

0230-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20410
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 413302
Regresiranje oskrbe v domovih

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

19430
411900
15401
420401
OB110-14-0035
15401
420401
OB110-14-0035

PP
20400
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 411103
Regresiranje prevozov v šolo
PP
13414
Ravnanje z odpadki
KONTO 402200
Novogradnje
CEROD II.
PP
13415
Ravnanje z odpadki
KONTO 402503
Novogradnje
CEROD II.

Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Tokovina za javno razsvetljavo
Električna energija

1.000,00

15.000,00 Iz: Za izgradnjo Cerod II je bila letos
prekinjena izvajalska pogodba.
Na: Vračilo sredstev na postavko
Redno vzdrževanje javne razsvetljave
4.337,76 Iz: Za izgradnjo cerod II je bila letos
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
prekinjena izvajalska pogodba.
Na: Za potrebe rednega vzdrževanja JR se
prerazporedi del sredstev.
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
932,67 Iz: Pomoč na domu - plačilo neposredne
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
socialne oskrbe za oktober
Na: Pomoč na domu - plačilo neposredne
socialne oskrbe za oktober
Center za socialno delo Sevnica
324,05 Iz: Pomoč na domu - povračilo sredstev
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
za vodenje storitve in koordiniranje
izvajalcev - za november
Na: Pomoč na domu - povračilo sredstev
za vodenje storitve in koordiniranje
izvajalcev - za november
Center za socialno delo Sevnica
353,76 Iz: Pomoč na domu - Povrnitev stroškov
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo
dogovora - november
Na: Pomoč na domu - Povrnitev stroškov
za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo
dogovora - november
Center za socialno delo Sevnica
1.434,34 Iz: Pomoč na domu - stroški strokovne
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora november
Na: Pomoč na domu - stroški strokovne
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora november

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 16

NAMEN

Datum

Številka
sklepa

Opis

Opis

3.11.2015

0231-2015

KONTO 720000

18012
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorovPP
KONTO 420500
NRP
OB110-15-0021

Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG

3.11.2015

0232-2015

3.11.2015

0233-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

19414
420402
OB110-13-0001
17410
413105

4.11.2015

0234-2015

4.11.2015

0235-2015

4.11.2015

0236-2015

4.11.2015

0237-2015

6.11.2015

0238-2015

6.11.2015

0239-2015

9.11.2015

0240-2015
0241-2015

9.11.2015

0242-2015

9.11.2015

0243-2015

10.11.2015

0244-2015

10.11.2015

0245-2015

10.11.2015

0246-2015

10410
400000
06420
402000
06420
402001
16401
402113
14420
412000
14420
412000
19414
420402
OB110-12-0036
19414
420402
OB110-12-0036
19412
420804
OB110-13-0003
19414
420402
OB110-12-0036
06423
402301
06431
402920
19440
411799

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Investicijsko vzdrževanje knjižnice
2.388,99 Iz: Za popravilo strehe Knjižnice Sevnica
Investicijski transferi javnim zavodom
INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
2.742,19
Najemnine in zakupnine za druge objekte
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
621,59
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
66,14
Drugi splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
704,00
Drugi operativni odhodki
JAVNI POTNIŠKI PROMET
17,84 Iz: Prenos na 13450, konto 402399
Drugi prevozni in transportni stroški
Na: Prenos iz 14420, konto 412000
JAVNI POTNIŠKI PROMET
0,61 Iz: Prenos na 13450, konto 402399
Drugi prevozni in transportni stroški
Na: Prenos iz 14420, konto 412000
Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
35.238,48
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

9.11.2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

PP
19413
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 432300
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
OB110-10-0023
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
18403
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
432300
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-07-0116
PP
06429
JAVNA DELA
KONTO 402603
Osnovne plače
PP
06429
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
KONTO 402920
Pisarniški material in storitve
PP
06420
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
KONTO 402099
Čistilni material in storitve
PP
06429
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO 402999
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
PP
13450
Turizem
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 402399
PP
13450
Turizem
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 402399
PP
13401
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 402503
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP
23401
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 409100
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP
20400
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO 411103
Načrti in druga projektna dokumentacija
ENERGETSKA OS KRMELJ S TELOVADNICO
PP
19412
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 420801
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
OB110-14-0021
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP
06423
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402300
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
11406
OPERATIVNI ODHODKI ZA DELO OG
KONTO
402999
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev,
notarjev
in drugih
PP
11406
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO 402999
Druge štipendije

10.11.2015

0247-2015

10.11.2015

0248-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

20430
411909
19440
411799

PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih
PP
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO
Druge štipendije

Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Zapuščene živali
Drugi operativni odhodki

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva
Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Študije za investicije na področju šolstva
Investicijski nadzor
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ
Prevozni stroški in storitve OU
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Zapuščene živali
Drugi operativni odhodki
Zapuščene živali
Drugi operativni odhodki

25.066,00 Iz: Skladno s kupoprodajno pogodbo med
Solo d.o.o., Občino ter KS Boštanj je
potrebno zagotoviti porabo teh sredstev v
KS Boštanj, zato smo kupnino prenakazali
ter s tem sklepom omogočili KS Boštanj
razpolaganje za investicijsko vzdrževanje
javnih objektov in infrastrukture na Logu.
Na: Skladno s kupoprodajno pogodbo
med Solo d.o.o., Občino ter KS Boštanj je
potrebno zagotoviti porabo teh sredstev v
KS Boštanj, zato smo kupnino prenakazali
ter s tem sklepom omogočili KS Boštanj
razpolaganje za investicijsko vzdrževanje
javnih objektov in infrastrukture na Logu.
37.166,69

47.399,44
720,00
6.710,00
192,28
60,20 Iz: Prenos na PP 11406, konto 402999
Na: Prenos iz PP 06431, konto 402920
305,35 Iz: Prenos na PP 11406, konto 402999
Na: Prenos iz 19440, konto 411799

20430
411999
11406
402999

99,38
96,17 Iz: Prenos na PP 11406, konto 402999
Na: Prenos na PP 19440, konto 411799

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

10.11.2015

0249-2015

11.11.2015

0250-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

06422
402206
19414
420402
OB110-13-0004

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

11.11.2015

0251-2015

11.11.2015

0252-2015

12.11.2015

0253-2015
0254-2015

12.11.2015

0255-2015

06440
420800
OB110-15-0012
06413
401510
16450
420400
OB110-14-0042
06422
402200
19440
411799

12.11.2015

0256-2015

PP
15430
KONTO 412000

12.11.2015

0257-2015

PP
14420
KONTO 402999

12.11.2015

0258-2015

PP
11405
KONTO 402799

12.11.2015

0259-2015

12.11.2015

0260-2015

12.11.2015

0261-2015

12.11.2015

0262-2015

16.11.2015

0263-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

PP
06441
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420203
Študija o izvedljivosti projekta
NRP
OB110-15-0017
IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC
PP
06429
Stroški dela občinske uprave
KONTO 402937
Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega
zavarovanja
PP
16440
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
KONTO 402501
Priprava zemljišča
RUŠITEV OBJEKTOV
PP
01302
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402009
Električna energija
PP
11408
ŠTIPENDIJSKA POLITIKA
KONTO 420299
Druge štipendije
NRP
OB110-14-0023
PP
11408
UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023
PP
11408
Turizem
KONTO 420299
Drugi operativni odhodki
NRP
OB110-14-0023
PP
11408
Odškodnine v kmetijstvu
KONTO 420299
Druge odškodnine in kazni
NRP
OB110-14-0023
PP
11408
Program vinsko turističnih cest (VTC)
KONTO 420299
Študija o izvedljivosti projekta
NRP
OB110-14-0023
ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV
PP
11408
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 420299
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NRP
OB110-14-0023
POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ
PP
11408
Spodbude podjetniškemu razvoju
KONTO 420299
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
NRP
OB110-14-0023
PODJETNIŠKI INKUBATOR
PP
11408
Turizem
KONTO 420299
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-14-0023
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI
PP
15401
Ravnanje z odpadki
KONTO 420401
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
OB110-14-0035
OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

Nakup osnovnih sredstev
Nakup stanovanjskega pohištva
NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

12.11.2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

16.11.2015

0264-2015

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-13-0004

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

PP
15401
KONTO 420401
NRP
OB110-14-0035

Ravnanje z odpadki
Novogradnje
CEROD II.

17.11.2015

0265-2015

PP
06422
KONTO 402200

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija

17.11.2015

0265-2015

PP
06422
KONTO 402201

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 17

NAMEN

Opis

11414
420800
OB110-13-0011
14404
410299
OB110-06-0007
14404
410299
OB110-09-0059
14420
420500
OB110-14-0044
15401
420402
OB110-12-0068

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

06420
402099
15411
420804
OB110-08-0090

06440
420500
OB110-09-0010
06440
420500
OB110-09-0010

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve
Gradnja kanalizacij in ČN
Načrti in druga projektna dokumentacija
SEKUNDARNA KANALIZACIJA V SEVNICI IN BOŠTANJU

Materialni stroški urada župana
Izdatki za reprezentanco
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA
Ravnanje z odpadki
Novogradnje
CEROD II.

300,00
3.510,00 Iz: Ročno zaprta pogodba.
Na: Za potrebe izdelave PID za pridobitev
uporabnega dovoljenja za Sekundarno
kanalizacijo v Sevnici in Boštanju se
prerazporedi del sredstev iz zgornje
postavke.
110,00
197,00
111,95
1.000,00
12.320,72 Iz: Prenos na 11408, konto 420299
Na: Prenos iz 19440, konto 411799
1.000,00 Iz: Prenos na PP 11408, konto 420299
Na: Prenos iz PP15430, konto 412000
329,04 Iz: Prenos na 11408, konto 420299
Na: Prenos iz PP 14420, konto 402999
58,43 Iz: Prenos na PP 11408, konto 420299
Na: Prenos iz PP 14404, konto 410299
1.000,00 Iz: Prenos na PP 11408, konto 420299
Na: Prenos iz PP 11414, konto 420299
3.561,22 Iz: Prenos na PP 11408, kotno 420299
Na: Prenos iz PP 14404, kotno 410299
5.000,00 Iz: Prenos na PP 11408, konto 420299
Na: Prenos iz 14404, kotno 410299
0,52 Iz: Prenos na PP 11408, konto 420299
17.730,39 Iz: Za plačilo računov za projekt Cerod II,
se prerazporedijo sredstva.
Na: Za plačilo računov za projekt Cerod
II, se prerazporedijo sredstva.
4.163,22 Iz: Za plačilo računov za projekt Cerod II,
se prerazporedijo sredstva.
Na: Za plačilo računov za projekt Cerod
II, se prerazporedijo sredstva.
1.904,00
2.000,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

17.11.2015

0266-2015

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-13-0004

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNA ŠOLA LOKA

PP
13414
KONTO 402200

Tokovina za javno razsvetljavo
Električna energija

17.11.2015

0267-2015

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0043

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
KOTLOVNICA OŠ KRMELJ

PP
12401
KONTO 420401
NRP
OB110-14-0011

Študije na področju obnovljivih virov energije
Novogradnje
KABLIRANJE ARŠKO POLJE

17.11.2015

0268-2015

17.11.2015

0269-2015

18.11.2015

0270-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

18.11.2015

0271-2015

PP
06443
KONTO 402605

18.11.2015

0272-2015

18.11.2015

0274-2015

18.11.2015

0275-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
KONTO

PP
19413
Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
KONTO 432300
Rekonstrukcije in adaptacije
NRP
OB110-10-0023
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP
12401
Razvoj podeželja
KONTO 420401
Nakup druge opreme in napeljav
NRP
OB110-14-0011
TRŽNICA SEVNICA
PP
16456
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO 420600
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
NRP
OB110-12-0083
PP
06441
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
KONTO 420202
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
NRP
OB110-07-0009
PP
06423
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402300
Električna energija
PP
20400
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
KONTO zaposlenim
411103
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
PP
13402
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO 402503

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Študije na področju obnovljivih virov energije
Novogradnje
KABLIRANJE ARŠKO POLJE
Nakup zemljišč za investicije
Nakup zemljišč
NAKUP ZEMLJIŠČ
Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Prevozni stroški in storitve OU
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Tekoči transferi za komunalno dejavnost
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

18.11.2015

0276-2015

KONTO 703004

PP
13401
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

19.11.2015

0277-2015

Transferi za športne dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

0278-2015

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

PP
18420
KONTO 413302

19.11.2015

PP
KONTO
NRP
KONTO

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

17.02.2016
Stran 18

NAMEN

Opis

19414
420402
OB110-12-0036
11408
420299
OB110-14-0023
16401
402113

06422
402200
19402
413300
740000

19414
420402
OB110-12-0036
712007

19.11.2015

0278-2015

KONTO 703001

23401
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo PP
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

19.11.2015

0278-2015

KONTO 704706

Občinske takse od pravnih oseb

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

PP
23401
KONTO 409100

497,72 Iz: Za potrebe plačila rednih stroškov
električne energije za JR se prerazporedijo
sredstva.
Na: Za potrebe plačila rednih stroškov
električne energije za JR se prerazporedijo
sredstva.
2.126,15 Iz: ZARADI NEPORABLJENIH SREDSTEV
JE MOŽNA PRERAZPOREDITEV
Na: ZARADI PREMALO SREDSTEV SE
PRERAZPOREDI
10.855,71
8.988,58 Iz: Prenos na PP 12401, kotno 420401
Na: Prenos iz PP 11408, kotno 420299
1.058,00
100,00
170,74
1.200,00
30.806,49 Iz: Več prihodkov iz finančne izravnave od
planiranih se porabi v letu 2015 za javne
površine.
Na: Več prihodkov iz finančne izravnave
od planiranih se porabi v letu 2015 za
javne površine.
13.282,01 Iz: Več prihodkov od planiranih se
prerazporedi na redno vzdrževanje
lokalnih cest za plačilo obveznosti leta
2015.
Na: Več prihodkov od planiranih se
prerazporedi na redno vzdrževanje
lokalnih cest za plačilo obveznosti leta
2015.
6.056,44
2.000,00 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
5.000,00 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
3.400,00 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

19.11.2015

0278-2015

KONTO 706099

Drugi davki

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

19.11.2015

0278-2015

KONTO 710306

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

19.11.2015

0278-2015

KONTO 710311

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

19.11.2015

0279-2015

KONTO 714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP
16440
KONTO 402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

19.11.2015

0280-2015

20.11.2015

0281-2015

20.11.2015

0281-2015

20.11.2015

0282-2015

20.11.2015

0283-2015

20.11.2015

0284-2015

23.11.2015

0285-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
KONTO

PP
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
PP
Stroški skupnega prekrškovnega organa
KONTO
Sredstva, prenesena drugim občinam
PP
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
PP
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
KONTO
Priprava zemljišča
RUŠITEV OBJEKTOV
PP
Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti
KONTO
Načrti in druga projektna dokumentacija
PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IZ VEČSTAN. OBJEKTA
PP
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
KONTO
Pisarniški material in storitve
PP
Drugi prihodki od prodaje
KONTO
NRP

23.11.2015

0286-2015

23.11.2015

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 19

NAMEN

Opis
2.463,64 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
3.000,00 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
3.000,00 Iz: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PREJETIH PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
3.600,00 Iz: VEČ PRIHODKOV OD PLANIRANIH
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
Na: VEČ PRIHODKOV OD PLANIRANIH
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE.
163,00

06420
402099
06429
402999
06429
402999
16440
402501

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

16440
402501

Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

195,04 Iz: Ostanek sredstev
Na: Povečane potrebe po vzdrževanju

06429
402999
13081
420402
OB110-07-0208

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
Rekonstrukcije in adaptacije
POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

280,00

KONTO 714106

PP tekočega
13081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 420402
NRP
OB110-07-0208

Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče
Rekonstrukcije in adaptacije
POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS

0287-2015

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
18408
KONTO 413302

Transferi KŠTM za dejavnost kulture
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

23.11.2015

0288-2015

PP
23410
KONTO 409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

23.11.2015

0288-2015

KONTO 714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP
23401
KONTO 409100

Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče
Proračunska rezerva

23.11.2015

0289-2015

PP
17410
KONTO 413105

23.11.2015

0290-2015

PP
06422
KONTO 402201

18421
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
420299
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
NRP
OB110-14-0018
PP
06429
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402999
Poraba kuriv in stroški ogrevanja

06440
402510
06430
413003
16401
402113
16450
420400
OB110-14-0042
16441
420804
OB110-14-0041
06420
402000
713099

OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA
Nakup druge opreme in napeljav
NAKUP FITNES NAPRAV
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki

687,00
4.200,00
848,21 Iz: Ostanek sredstev
Na: Večji obseg vzdrževanja

3.100,00 Iz: KS Tržišče - več prihodkov
prerazporedimo na odhodke
Na: KS Tržišče - več prihodkov
prerazporedimo na odhodke
7.596,39 Iz: KS TRŽIŠČE - VEČ PRIHODKOV
PRERAZPOREDIMO NA ODHODKE
Na: KS Tržišče - več prihodkov
prerazporedimo na odhodke
7.784,00 Iz: PRERAZPOREDITEV ZA
KNJIGO-MONOGRAFIJA SEVNICE
Na: PRERAZPOREDITEV ZA
KNJIGO-MONOGRAFIJA SEVNICE
5.908,08 Iz: PRERAZPOREDITI NA CESTNO
PODROČJE
Na: PRERAZPOREDITI NA CESTNO
PODROČJE
9.577,45 Iz: PRERAZPOREDITI NA CESTNO
PODROČJE
Na: PRERAZPOREDITI NA CESTNO
PODROČJE
5.818,07
388,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

23.11.2015

0291-2015

PP
20411
KONTO 411920

Socialni transferi
Subvencioniranje stanarin

23.11.2015

0292-2015

KONTO 714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

23.11.2015

0293-2015

KONTO 703004

PP
16413
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

23.11.2015

0293-2015

KONTO 703005

PP zemljišča
16413
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

23.11.2015

0293-2015

KONTO 711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

23.11.2015

0293-2015

KONTO 714199

Drugi izredni nedavčni prihodki

PP
16413
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

23.11.2015

0293-2015

KONTO 740000

PP
16413
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0040

Investicije v vodooskrbne sisteme
Rekonstrukcije in adaptacije
POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

23.11.2015

0294-2015

KONTO 740000

PP
01302
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO 402006

Materialni stroški urada župana
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

23.11.2015

0295-2015

KONTO 740000

PP
18305
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO 412000

Transferi neprofitnim organizacijam
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

23.11.2015

0296-2015

24.11.2015

0297-2015

25.11.2015

0298-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
KONTO

06422
402201
07411
413302
714105

PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
PP
Delovanje Občinske gasilske zveze
KONTO
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
PP
Prihodki od komunalnih prispevkov
KONTO
NRP

06440
402500
07402
402999
13406
420500
OB110-07-0057

Vzdrževanje objektov in opreme
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Operativni odhodki za civilno zaščito
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
PROMETNA SIGNALIZACIJA

25.11.2015

0299-2015

25.11.2015

0300-2015

26.11.2015

0302-2015

PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Voda in komunalne storitve
PP
Študije za investicije na področju šolstva
KONTO
Investicijski nadzor
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ
PP
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
PROMETNA SIGNALIZACIJA
PP
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve
Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka

0301-2015

06422
402203
19412
420801
OB110-12-0036
13406
420500
OB110-07-0057
740000

06420
402099
20400
411103

26.11.2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
KONTO

13406
420225
OB110-07-0057
16440
402501

Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
PROMETNA SIGNALIZACIJA
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 20

NAMEN

Opis
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

19413
432300
OB110-10-0023
13440
420238
OB110-13-0051

Investicijski transferi šolam
Investicijski transferi javnim zavodom
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM
Gradnja širokopasovnih povezav
Nakup telekomunikacijske opreme
NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

4.248,04 Na: Izvedba atketsje steze pri OŠ Boštanj.
4.473,86 Iz: PRERAZPOREDITI NA PODROČJE
TELEKOMUNIKACIJ
Na: PRERAZPOREDITI NA PODROČJE
TELEKOMUNIKACIJ
1.000,00 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
699,78 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
2.000,00 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
8.000,00 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
24.000,00 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
1.059,69 Iz: VEČ PRIHODOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
1.000,00 Iz: VEČ PRIHODOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
114,00
394,38
1.742,28 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
420,00
240,00
1.742,28
13.000,00 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

26.11.2015

0303-2015

PP
06420
KONTO 402009

26.11.2015

0303-2015

PP
06422
KONTO 402201

26.11.2015

0303-2015

PP
06422
KONTO 402206

26.11.2015

0304-2015

KONTO 740000

26.11.2015

0304-2015

KONTO 720299

26.11.2015

0304-2015

KONTO 720001

26.11.2015

0304-2015

KONTO 714199

26.11.2015

0304-2015

KONTO 713003

26.11.2015

0304-2015

KONTO 712007

26.11.2015

0304-2015

KONTO 710306

26.11.2015

0304-2015

KONTO 714105

26.11.2015

0305-2015

26.11.2015

0306-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

27.11.2015

0307-2015

KONTO 714107

27.11.2015

0308-2015

30.11.2015

0309-2015

PP
16401
KONTO 402113
KONTO 714106

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 21

NAMEN

Opis

17410
413105
10410
400203

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Izdatki za reprezentanco

PP
KONTO
NRP
PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
NRP
PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Poštnina in kurirske storitve
NRP
PP
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO
NRP

06441
420200
OB110-07-0007
06441
420200
OB110-07-0007
06441
420200
OB110-07-0007
13406
420500
OB110-07-0056

Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

700,00
1.000,00
1.000,00

5.000,00 Iz: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Prihodki od prodaje druge opreme
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
16.978,46 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
4.819,78 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Drugi izredni nedavčni prihodki
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
4.914,95 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Prihodki od počitniške dejavnosti
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
1.772,47 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
1.199,06 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
932,26 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
PP
13406
Prihodki od komunalnih prispevkov
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
724,62 Iz: več prihodkov preraporedimo na
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
odhodke
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
Na: več prihodkov preraporedimo na
odhodke
20430
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
0,01
KONTOobčine
402301
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
06441
JAVNA DELA
Nakup osnovnih sredstev
452,00
KONTO 420200
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Nakup pisarniškega pohištva
NRP
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
PP investicijskega
13091
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
značaja
Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje
9.263,31 Iz: več prispevkov krajanov namensko
KONTO 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
porabimo za cesto
NRP
OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP
Na: več prispevkov krajanov namensko
porabimo za cesto
PP
06420
Urbanizem in geodetske storitve
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
300,00
KONTO 402004
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
PP tekočega
20401 značaja Socialni transferi posameznikom
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
17.793,60
KONTO 411922
Izplačila družinskemu pomočniku

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

30.11.2015

0310-2015

KONTO 710312

30.11.2015

0310-2015

KONTO 703004

30.11.2015

0310-2015

KONTO 703005

30.11.2015

0310-2015

KONTO 704704

30.11.2015

0310-2015

KONTO 704706

30.11.2015

0310-2015

KONTO 710200

30.11.2015

0310-2015

KONTO 710305

30.11.2015

0310-2015

KONTO 710311

30.11.2015

0310-2015

KONTO 711100

30.11.2015

0310-2015

KONTO 714100

30.11.2015

0310-2015

KONTO 714109

1.12.2015

0311-2015

1.12.2015

0311-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

15407
410000
OB110-09-0046
16413
402799

1.12.2015

0311-2015

1.12.2015

0311-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

16450
420804
OB110-13-0064
13409
420401
OB110-09-0034

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 22

NAMEN

Opis
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Investicije v vodooskrbne sisteme
609,23 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
Investicije v vodooskrbne sisteme
769,50 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP zemljišča
16413
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
Investicije v vodooskrbne sisteme
161,77 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Turistična taksa
Investicije v vodooskrbne sisteme
897,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Občinske takse od pravnih oseb
Investicije v vodooskrbne sisteme
101,09 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
Investicije v vodooskrbne sisteme
641,45 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Prihodki od zakupnin
Investicije v vodooskrbne sisteme
133,99 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
Investicije v vodooskrbne sisteme
135,33 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)
Investicije v vodooskrbne sisteme
475,78 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Drugi nedavčni prihodki
Investicije v vodooskrbne sisteme
597,67 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
16413
Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
Investicije v vodooskrbne sisteme
142,12 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
KONTO 410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih
služb
odhodke
NRP
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
PP
13410
Študije na področju ravnanja z odpadno vodo
Avtobusna postajališča
1.113,71
420500javnih služb
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem KONTO
gospodarskih
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
CENOVNA SUBVENCIJA-ČN
PP
13410
Investicije v vodooskrbne sisteme
Avtobusna postajališča
3.000,00
KONTO 420500
Druge odškodnine in kazni
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
PP
13410
Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica
Avtobusna postajališča
2.479,40
KONTO 420500
Načrti in druga projektna dokumentacija
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
PGD ZA KOM. OPREMLJANJE DROŽANJSKA 2. FAZA
PP
13410
Investicije v cestno infrastrukturo
Avtobusna postajališča
173,86
KONTO 420500
Novogradnje
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
PP
16413
KONTO 410000
NRP
OB110-11-0021

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

1.12.2015

0312-2015

1.12.2015

0312-2015

1.12.2015

0313-2015

1.12.2015

0314-2015

1.12.2015

0314-2015

1.12.2015

0315-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

1.12.2015

0316-2015

KONTO 703001

1.12.2015

0316-2015

KONTO 703004

PP
11408
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 703005

PP zemljišča
11408
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 703303

Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 710211

Prihodki od obresti od danih posojil - občanom

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 710215

Drugi prihodki od obresti

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 710305

Prihodki od zakupnin

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 23

NAMEN

Opis
13409
420401
OB110-08-0083
13409
420401
OB110-09-0034
06440
402510
13409
420401
OB110-09-0034
15411
410000
OB110-11-0017
06420
402000

PP
13406
Investicije v cestno infrastrukturo
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 420500
Novogradnje
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
PP
13406
Investicije v cestno infrastrukturo
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 420500
Novogradnje
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
PP
06422
Vzdrževanje objektov in opreme
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO 402201
Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
PP
13406
Investicije v cestno infrastrukturo
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
KONTO 420500
Novogradnje
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG
PP
13406
Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
420500javnih služb
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem KONTO
gospodarskih
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-07-0056 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC
CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA
PP
06440
Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 420500
Pisarniški material in storitve
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
NRP
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
11408
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo PP
Razvoj podeželja
KONTO 420299
Nakup druge opreme in napeljav
NRP
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA

3.635,52
1.930,52
454,48
127,02
6.127,91
0,02
49,73 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
333,95 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
1,34 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
17,89 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
2,09 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
1,20 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
1.833,75 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
158,62 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
2.768,56 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 24

NAMEN

Datum

Številka
sklepa

Opis

Opis

1.12.2015

0316-2015

KONTO 711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0316-2015

KONTO 714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0317-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

PP
11408
KONTO 420299
NRP
OB110-14-0023

Razvoj podeželja
Nakup druge opreme in napeljav
TRŽNICA SEVNICA

1.12.2015

0318-2015

1.12.2015

0319-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

PP
06420
KONTO 402099
PP
19410
KONTO zaposlenim
412000
izdatke

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve
Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.12.2015

0320-2015

KONTO 714106

PP tekočega
16413 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 420500
NRP
OB110-10-0055

Investicije v vodooskrbne sisteme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI

2.12.2015

0321-2015

2.12.2015

0322-2015

PP
06422
KONTO 402206
KONTO 710312

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Poštnina in kurirske storitve
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Čistilni material in storitve
Gradnja kanalizacij in ČN
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

2.12.2015

0323-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

PP
13416
KONTO 420500
NRP
OB110-07-0063

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

2.12.2015

0323-2015

KONTO 714106

PP tekočega
13416 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 420500
NRP
OB110-07-0063

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

2.12.2015

0324-2015

KONTO 710312

Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Ravnanje z odpadki
Rekonstrukcije in adaptacije
OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD

2.12.2015

0325-2015

KONTO 714106

PP tekočega
13410 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402999

Avtobusna postajališča
Drugi operativni odhodki

2.12.2015

0326-2015

2.12.2015

0327-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

PP
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
KONTO
Električna energija
PP
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO
Regresiranje oskrbe v domovih

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Drugi splošni material in storitve
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 10.903,35 Iz: Plačilo neposredne socialne oskrbe za
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
november
Na: Plačilo neposredne socialne oskrbe za
november

06420
402000
19402
413300

06422
402200
20430
411909

06420
402001
15411
420500
OB110-10-0054

PP
15401
KONTO 420402
NRP
OB110-12-0068

06420
402099
20430
411999

158,62 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
272,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
491,27 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
117,12 Iz: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
Na: VEČ PRIHODKOV PRERAZPOREDIMO
NA ODHODKE
481,85
1.943,00 Iz: Za sofinanciranje prireditev v okviru
veselega decembra
Na: Za sofinanciranje prireditev v okviru
veselega decembra
37.591,27 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
193,60
10.402,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
3.411,56 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
1.983,11 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
450,74 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
655,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
37,12

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

Datum

Številka
sklepa

Opis

2.12.2015

0328-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20410
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 413302
Regresiranje oskrbe v domovih

Center za socialno delo Sevnica
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

2.12.2015

0329-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20410
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 413302
Regresiranje oskrbe v domovih

Center za socialno delo Sevnica
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

3.12.2015

0330-2015

3.12.2015

0331-2015

PP
19402
KONTO 413300
KONTO 714106

PP
20400
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
KONTO zaposlenim
411103
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke
PP tekočega
13416 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 420800
NRP
OB110-07-0063

Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
Študija o izvedljivosti projekta
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

3.12.2015

0332-2015

3.12.2015

0333-2015

PP
07400
KONTO 402199
KONTO 714106

PP
07402
Zaščitna oprema za civilno zaščito
KONTO 402999
Drugi posebni materiali in storitve
PP tekočega
13406 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 420500
NRP
OB110-07-0056

Operativni odhodki za civilno zaščito
Drugi operativni odhodki
Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC

3.12.2015

0334-2015

KONTO 714106

PP tekočega
60081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402205

Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
Telefon, faks, elektronska pošta

3.12.2015

0334-2015

KONTO 714106

PP tekočega
16081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402200

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
Električna energija

3.12.2015

0334-2015

KONTO 714106

PP tekočega
60081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402200

Energija in komunalne storitve-KS Tržišče
Električna energija

3.12.2015

0334-2015

KONTO 714106

PP tekočega
16081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402203

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
Voda in komunalne storitve

3.12.2015

0334-2015

KONTO 714106

PP tekočega
16081 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402204

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče
Odvoz smeti

3.12.2015

0336-2015
0337-2015

PP
07402
Zaščitna oprema za civilno zaščito
KONTO 402999
Nakup druge opreme in napeljav
NAKUP OS ZA ZIR
18401
Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane PP
KONTOobčine
413302
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo

Operativni odhodki za civilno zaščito
Drugi operativni odhodki

7.12.2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

17.02.2016
Stran 25

NAMEN

Opis

07400
420299
OB110-11-0007
17410
413105

Knjižnična dejavnost
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.758,39 Iz: Plačilo računa za vodenje storitve in
koordiniranje izvajalcev storitve pomoč na
domu
Na: Plačilo računa za vodenje storitve in
koordiniranje izvajalcev storitve pomoč na
domu
1.788,10 Iz: Strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo
dogovora za pomoč na domu - plačilo
računa
Na: Strokovna priprava v zvezi s
sklenitvijo dogovora za pomoč na domu plačilo računa
3.300,00
536,80 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
275,38
48.409,10 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
19,32 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
44,21 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
12,91 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
35,72 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
588,90 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
26,96
368,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

7.12.2015

0338-2015

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-12-0036

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

7.12.2015

0339-2015

PP
16401
KONTO 402113

7.12.2015

0340-2015

KONTO 740000

PP
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
NRP
PP
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
KONTO
NRP

06441
420202
OB110-07-0009
12401
420401
OB110-14-0011

Nakup osnovnih sredstev
Nakup strojne računalniške opreme
NAKUP RAČUNALNIKOV
Študije na področju obnovljivih virov energije
Novogradnje
KABLIRANJE ARŠKO POLJE

7.12.2015

0341-2015

9.12.2015

0342-2015

PP
16401
KONTO 402113
KONTO 703004

PP
Urbanizem in geodetske storitve
KONTO
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
PP
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO

06429
402999
06429
402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

9.12.2015

0342-2015

KONTO 703005

PP zemljišča
06429
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

9.12.2015

0342-2015

KONTO 710302

Prihodki od najemnin za stanovanja

PP
06429
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

9.12.2015

0342-2015

KONTO 710305

Prihodki od zakupnin

PP
06429
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

9.12.2015

0342-2015

KONTO 711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

PP
06429
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

9.12.2015

0342-2015

KONTO 713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

PP
06429
KONTO 402937

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Stroški davčnih postopkov

10.12.2015

0343-2015

11.12.2015

0273-2015

PP
KONTO
PP
KONTO

Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Voda in komunalne storitve
Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge

PP
06429
KONTO 402999
PP
06441
KONTO zaposlenim
420200
izdatke
NRP
OB110-07-0007

Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
Nakup osnovnih sredstev
Nakup pisarniškega pohištva
NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

15.12.2015

0344-2015

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 26

NAMEN

Opis

06422
402203
19402
413300

KONTO 703004

PP
19414
KONTO 420402
NRP
OB110-14-0021

PP
07402
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO 402999

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Operativni odhodki za civilno zaščito
Drugi operativni odhodki

84.673,94 Iz: Pri Energetski sanaciji OŠ MM Šentjanž
so bila v proračunu planirana tudi dela za
energetsko sanacijo obstoječe
telovadnice. Zaradi dotrajanosti objekta ta
dela niso bila izvedena, zato bo višek
prostih sredstev prerazporejen na spodnjo
postavko.
Na: Sredstva bodo namensko prenesena v
proračun za leto 2016 za izvedbo
vzporednih in zaključnih del pri gradnji
telovadnice pri OŠ MM Šentjanž.
499,51
3.650,85 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
995,85
936,78 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
12,71 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
643,36 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
17,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
90,64 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
8,62 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
278,20
1.831,46 Iz: zaradi potreb se prerazporedijo
sredstva
Na: zaradi potreb se prerazporedijo
sredstva
574,40 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

15.12.2015

0345-2015

KONTO 703004

PP
13401
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 703001

13401
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo PP
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 703005

PP zemljišča
13401
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 703101

Zamudne obresti od davkov na premičnine

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 704704

Turistična taksa

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 711100

Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 712007

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 713003

Prihodki od počitniške dejavnosti

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 714105

Prihodki od komunalnih prispevkov

PP
13401
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 714116

PP objekta
13401
Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 714106

PP tekočega
13401 značaja
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0345-2015

KONTO 740004

PP
13401
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.12.2015

0346-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
19401
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 411921
Regresiranje oskrbe v domovih

Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 27

NAMEN

Opis

PP
13401
KONTO 402503

597,77 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
0,05 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
26,56 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
1,30 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
2,30 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
3.174,30 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
204,30 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
75,13 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
448,12 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
2.790,18 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
2.820,00 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
6.138,11 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
10.731,63 Iz: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
Na: več prihodkov prerazporedimo na
odhodke
7.911,00 Iz: Plačilo razlike v ceni programov in
plačili staršev
Na: Plačilo razlike v ceni programov in
plačili staršev

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

Številka
sklepa

Opis

15.12.2015

0347-2015

PP
20430
KONTO 411909

PP
20411
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 411299
Regresiranje oskrbe v domovih

Socialni transferi
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

15.12.2015

0348-2015

PP
06420
KONTO 402000

Pisarniški in splošni material za delovanje OU
Pisarniški material in storitve

15.12.2015

0349-2015

15.12.2015

0350-2015

18.12.2015

0351-2015

21.12.2015

0352-2015

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

19414
420402
OB110-13-0001
19430
411900
06440
402514
20430
411909

Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol
Rekonstrukcije in adaptacije
ENERGETSKA SANACIJA OS BOŠTANJ
PP
19401
Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja
KONTO 411921
Regresiranje prevozov v šolo
PP
06443
Vzdrževanje objektov in opreme
KONTO 402605
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
PP
20411
Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših
KONTO 411299
Regresiranje oskrbe v domovih

Vzdrževanje objektov in opreme
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV
Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

21.12.2015

0353-2015

22.12.2015

0354-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

01301
401001
01301
402402
01302
402009
06413
400000
06413
400001
06413
400202
06413
401500
06413
401001
06413
401101
06423
402306
06423
402306
06423
402301
06423
402301
06429
402901
06423
402301
06429
402502
06429
402931
10410
400202
13407
420804
OB110-14-0028

PP
01301
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
KONTO 400000
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
PP
01301
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
KONTO 402499
Stroški prevoza v državi
PP
01301
Materialni stroški urada župana
KONTO 402908
Izdatki za reprezentanco
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
KONTO 401100
Osnovne plače
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
KONTO 400203
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
KONTO 400203
Povračilo stroškov prehrane med delom
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
400203
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, KONTO
na podlagi
ZKDPZJU
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
KONTO 400400
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
PP
06413
Stroški dela občinske uprave
KONTO 400400
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402400
Stroški nakupa vinjet in urbane
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402499
Stroški nakupa vinjet in urbane
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402402
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
06424
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402403
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402902
Plačila avtorskih honorarjev
PP
06429
Prevozni stroški in storitve OU
KONTO 402902
Vzdrževanje in popravila vozil
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402903
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov
PP
06429
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
KONTO 402999
Plačila bančnih storitev
PP
10410
JAVNA DELA
KONTO 402402
Povračilo stroškov prehrane med delom
PP
13407
Študije na področju cestne infrastrukture
KONTO 420804
Načrti in druga projektna dokumentacija
NRP
OB110-14-0030
PLOČNIK ROVIŠČE

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 28

NAMEN

Opis

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

06440
420500
OB110-09-0010
19401
411921

Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Socialni transferi
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Osnovne plače
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Drugi izdatki za službena potovanja
Nadomestilo za delo župana in podžupanov
Dodatki poslancem in državnim svetnikom
Stroški dela občinske uprave
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Stroški dela občinske uprave
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Stroški dela občinske uprave
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Stroški dela občinske uprave
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
Stroški dela občinske uprave
Sredstva za nadurno delo
Stroški dela občinske uprave
Sredstva za nadurno delo
Izdatki za službena potovanja OU
Dnevnice za službena potovanja v državi
Izdatki za službena potovanja OU
Drugi izdatki za službena potovanja
Izdatki za službena potovanja OU
Stroški prevoza v državi
Izdatki za službena potovanja OU
Dnevnice za službena potovanja v tujini
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila po podjemnih pogodbah
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Plačila za delo preko študentskega servisa
Drugi operativni odhodki za delovanje OU
Drugi operativni odhodki
JAVNA DELA
Stroški prevoza v državi
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL

630,00 Iz: Za dodelitev enkratne denarne pomoči
Na: Za dodelitev enkratne denarne
pomoči
0,11
20.000,00
9.793,13
392,30
243,74 Iz: Za dodelitev enkratne denarne pomoči
Na: Za dodelitev enkratne denarne
pomoči
134,00
28,00
711,00
3.506,00
553,00
561,00
515,00
951,00
430,00
30,00
71,00
392,00
61,00
1.415,00
191,00
26,00
2,00
42,00
1.139,21 Iz: Uskladitev
Na: Uskladitev

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DOKUMENT

PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE

Datum

Številka
sklepa

Opis

23.12.2015

0355-2015

23.12.2015

0356-2015

28.12.2015

0357-2015

PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
KONTO

29.12.2015

0359-2015

31.12.2015

0358-2015

31.12.2015

0358-2015

31.12.2015

0358-2015

31.12.2015

0358-2015

31.12.2015

0358-2015

PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Datum

ZNESEK

17.02.2016
Stran 29

NAMEN

Opis

PP
08402
KONTO 402099

PP
01105
KONTO 412000
PP
13407
KONTO 420804
NRP
OB110-07-0054
PP
07411
KONTO 413302
PP prom.
08401
Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
KONTO 402905
Drugi splošni material in storitve

Delovanje političnih strank
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG
Delovanje Občinske gasilske zveze
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sejnine udeležencem odborov

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

Materialni stroški urada župana
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Oglaševanje občinske uprave
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Električna energija
Prevozni stroški in storitve OU
Vzdrževanje in popravila vozil
Energija in komunalne storitve za delovanje OU
Telefon, faks, elektronska pošta

Stroški dela občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov
Stroški dela občinskega sveta
Sejnine udeležencem odborov
Stroški dela Nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov
Stroški dela Nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov
Delovanje Nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov

01302
402099
13407
420804
OB110-14-0027
740001

01302
402006
04401
402004
06422
402200
06423
402301
06422
402205

Materialni stroški urada župana
Drugi splošni material in storitve
Študije na področju cestne infrastrukture
Načrti in druga projektna dokumentacija
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE SEVNICA
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

01101
402905
01101
402905
02201
402905
02201
402905
02204
402905

84,60
1.621,38 Iz: Uskladitev
Na: Uskladitev
795,38
50,90 Iz: Za potrebe izpačila sejnin se
prerazoredi del sredstev znotraj
programa.
Na: Za potrebe izpačila sejnin se
prerazoredi del sredstev znotraj
programa.
1.638,00
618,00
510,00
367,00
641,00

2.116.248,64

9. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEVNICA ZA LETO 2015

